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elektrische fietsen

e-bike € 2.250 - € 2.500

Exclusieve actie
Uw aankoopbedrag bij Groenrijk = uw korting op een elektrische fiets van RAP
Koopt u in de periode van 1 maart tot en met 2 april 2018 iets bij Groenrijk Tilburg, dan
krijgt u het aankoopbedrag terug als korting op de aanschaf van een elektrische fiets bij
het Rap testcenter in Tilburg. De actie geldt voor onderstaande modellen van RAP.

€ 1.899

€ 1.849

€ 1.599

AXIS 8 DAMES & TOUR 8 HEREN

SUBURB SILENT DRIVE

CITY 7

Zeer krachtige motor: 90 Nm

Geruisloze, krachtige motor (50Nm)

IPS trapondersteuning

Een van de stilste middenmotoren

Dames & herenmodel

Krachtige voorwielmotor

Onderhoudsvrije E-bike Rollerbrakes

IPS trapondersteuning

OLED display

Mono-schock voorverring

Hydraulische schijfremmen

Stabiel frame

Accu met ‘deep-sleep’ functie

Centraal geplaatste accu

Verkrijgbaar in 3 kleuren

Kevlar versterkte banden

Shimano Deore 9 speed

Voorvork- en zadelpenvering

Lage instap

Afneembaar LCD

481 Wh accu

USB aansluiting in display

420 Wh accu

Verlichting instelbaar via display

TESTWINNAAR BESTE PRIJS-KWALITEIT

TESTWINNAAR BESTE E-BIKE < € 2.000

Bij het RAP testcenter op
industrieterrein Loven kunt u terecht
voor informatie, demonstatie en een
vrijblijvende proefrit op 1 of meerdere
modellen. De koffie staat klaar!

Actie Condities

468 Wh accu (622 Wh optioneel)

TESTWINNAAR BESTE PRIJS-KWALITEIT

Demonstratiedagen bij
Groenrijk Tilburg
Op zondag 11 maart (12.00-17.00) en
2e Paasdag (10.00-17.00) staat RAP met
een demonstratieteam bij Groenrijk
Tilburg voor u klaar om de fietsen te
demonstreren en kunt van u vrijblijvend
een proefrit maken. Uiteraard kunt u
voor informatie en/ of een proefrit ook
naar het testcenter in Tilburg komen.

RAP testcenter
RAP is een Tilburgs merk dat
vanaf 2010 met succes elektrische
fietsen op de markt brengt die zich
onderscheiden door hun techniek en
de goede prijs-kwaliteitsverhouding.
Het is niet voor niets dat RAP al 6
jaar op rij hoge ogen gooit in diverse
onafhankelijke fietstesten van o.a. De
Telegraaf, ANWB, Elektrischefietsen.
com en Plus Magazine.
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RAP testcenter
Jules Verneweg 12A
(industrieterrein Loven)
5015 BL Tilburg
T: 013-5448618
E: info@rapfietsen.nl

Openingstijden testcenter
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag t/m vrijdag:
Zaterdag:

13.00 – 17.00
op afspraak
13.00 – 17.00
11.00 – 17.00

WWW.TRAPRAP.NL

• De actie geldt exclusief voor aankopen gedaan
bij Groenrijk in Tilburg over de periode van 1
maart 2018 t/m 2 april 2018.
• De korting wordt verstrekt op vertoon
van de kassabon/ kassabonnen bij het
RAP testcenter in Tilburg (niet bij andere
verkooppunten van RAP!)
• De waarde van meerdere kassabonnen mag
bij elkaar worden opgeteld.
• De maximale aankoopkorting per fiets op
inlevering van kassabonnen bedraagt €150.
• De korting wordt verleend op de in de actie
genoemde modellen van RAP en geldt op de
officieel gecommuniceerde verkoopprijzen
van RAP op de website.
• De korting is niet geldig i.c.m. met andere
acties of kortingen.
• De korting kan worden verzilverd tot uiterlijk
1 maand na de aankoopdatum bij Groenrijk.
• Een kassabon geeft eenmalig recht op korting
bij aankoop van een fiets.
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