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GreenWays electrische scooters heeft voor ú hét concept in de markt gezet: 

 

LEVENSLANGE GARANTIE op de ESCOOTER en maar liefst  

5 JAAR GARANTIE op de RVS 64 AH LITHIUM ION ACCU 
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Wat bieden wij: 

→ een standaard escooter met echt  álle opties 

→ 1 heldere prijs 

→ geen verborgen abonnementen en kosten 

→ interessante financial lease via Lease-deal vanaf € 65,00 per maand 

→ scherpe full operational lease 

→ aantrekkelijk verzekeren, slechts € 17,50 per maand  

     (afhankelijk van gebruik) 
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Wat is ons doel: 

→  het stimuleren van duurzamer EV gebruik door ons concept 

→  door duidelijke instructies het langer meegaan van de escooter 

→  inspirerend voor de zakelijke gebruiker en de consument  

→  veilig, betrouwbaar, betaalbaar vervoer voor iedereen. 

→  In den Haag lobbyen voor woon/werkverkeer stimulering!  
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Wat houdt het concept in: 

→  levenslange garantie op de technische aspecten van de escooter  

→  GEEN kilometerbeperking 

→  Banden en gerelateerde producten 1 jaar fabrieksgarantie 

→  RVS 64AH Lithium Ion accu 5 jaar garantie tot 70% v.d. capaciteit 

→  Na het behalen van de aantal cycli de 2e accu HALVE PRIJS 

→  Inclusief: windscherm, topkoffer, alarm, kettingslot, rijklaar voor de deur!  

      ( eilanden in overleg) 
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Heeft u naar aanleiding van deze presentatie vragen? 

→  Kijk op onze website, www.greenwayselectrischescooters.nl  

→  stuur ons een app via telnr 0619199264 

→  Bel ons gratis via telnr. 0800-4010400 

→  Bel onze verkoper, dhr Gerrit Jan Rath, telnr 0640466828 

→  stuur ons een email naar info@greenwayselectrischescooters.nl 
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Wilt u mee profiteren van het succes van GreenWays electrische scooters?  

                                           

                               DAT KAN!!! RISICO VRIJ!! 

 

> U kunt anticiperen in onze vloot van ons al vanaf € 500,00.  

> U investeert in een nieuwe escooter waarvan u het kenteken krijgt*.  

> Rendement tot12%. Wees er snel bij, er zijn slechts 60 participaties beschikbaar! 

        (vraag naar de  voorwaarden)  
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Hartelijk dank voor uw interesse. We begroeten u 

graag als nieuwe (zakelijke) klant óf als participant. 


