De winkel is gesloten, maar onze werkplaats is open.

Klik hier voor de online versie>

BRENG NU UW FIETS VOOR EEN WINTERBEURT

Waarschijnlijk hee u in het afgelopen jaar volop genoten van uw fiets. Om ook in het nieuwe jaar zorgeloos te
kunnen fietsen, raden we u aan om uw fiets een winterbeurt te geven.
Bij een winterbeurt worden alle draaiende delen gecontroleerd, reinigen we de ketting en de tandwielen, smeren we
de kabels en zorgen we ervoor dat de wielen weer als een zonnetje draaien. Hee u een e-bike? Dan beschermen we
de contactpunten en updaten we de so ware (als dat mogelijk is).
Tenslotte zorgen we ervoor dat uw fiets weer gaat shinen: met een behandeling tegen roest en corrosie is uw fiets
weer klaar voor 2021 - voor vele veilige en betrouwbare kilometers.

VEILIG OP DE E-BIKE? DRAAG EEN HELM!

Door de toename van het aantal elektrische fietsen op de weg, neemt ook het aantal ongevallen toe.
Uit onderzoek blijkt dat het dragen van een helm bij een fietsongeval de kans op ernstig hoofdletsel met 69% en de
kans op ernstig hersenletsel zelfs met 65% verkleint.
Zet daarom altijd een helm op wanneer uw gaat fietsen, ook bij een e-bike. In onze winkel vindt u comfortabele, goed
ventilerende en lichte helmen. Kom er eens één passen en overtuig uzelf, da's wel zo veilig.

HANDIG: VEILIG OP SLOT MET TWEE SLOTEN
Een fiets hee twee wielen. Twee
pedalen.
En twee handvaten.
Zorg er daarom ook voor dat uw
fiets veilig vaststaat met twee sloten.
De AXA Plug-in ketting zekert uw
fiets aan een vast object, zoals een

lantaarnpaal of een hek.
Te gebruiken in combinatie met een
Axa Defender, Solid XL PLUS of
Victory.

FIETSEN? HEEL RUSTGEVEND!

Dat fietsen goed voor je gezondheid is, dat wist u allang.
Maar dat fietsen ook heel rustgevend kan zijn, dat is hier heel duidelijk in beeld gebracht!

COMFORT: KOGA E-NOVA
De E-Nova van Koga beloo u veel
comfort, zowel in gebruik als in
onderhoud.
De comfortabele zithouding,
betrouwbare ondersteuning van een
Bosch middenmotor en de
onderhoudsarme naafversnelling
maken de ideale combinatie voor
elke fietsrit.
Maak daarom nu een proefrit.

Style Cycles Fietsplezier
Nieuwe Tielseweg 6 - 4001 JT - Tiel
Kamperfoelie 6 - 4007 TL
- Tiel (Passewaaij)
0344 - 61 21 96
info@stylecycles.nl

Mis geen fietsnieuws. Volg ons ook op:

U ontvangt deze e-mail omdat u klant bij
ons bent. Wilt u geen nieuwsbrieven
ontvangen? Meld u dan hier af.
Afmelden

