VOORWAARDEN SEGWAY E-BIKE CARE PAKKET
Segway E-bike Care Pakket voorwaarden van de
besloten vennootschap Pitch Concepts B.V., statutair
gevestigd en kantoorhoudende te (5221 EB) ’sHertogenbosch aan De Bloemendaal 5. Deze
voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel te ’s-Hertogenbosch d.d. 17-7-2015 onder
nummer 17183025.
Het Segway E-bike Care Pakket is uitsluitend
verkrijgbaar in combinatie met de aanschaf van een
nieuwe Segway e-bike bij Segway Nederland.
Het Segway E-bike Care Pakket bestaat uit de volgende
elementen:
1.

ANWB Fietsverzekering 3 jaar Compleet
inclusief pech hulp. Voor de ANWB
fietsverzekering inclusief pech hulp verwijzen
wij u naar de algemene voorwaarden van de
ANWB. Deze kunt u raadplegen via:
http://www.anwb.nl/bestanden/content/ass
ets/anwb/pdf/verzekeringen/polisvoorwaard
en/voorwaarden-fietsverzekering.pdf

2.

Er worden 3 gratis onderhoudsbeurten
geregistreerd op het serienummer van uw
nieuw aangeschafte Segway E-bike.
A. De gratis onderhoudsbeurt is alleen
geldig bij het Segway Service
Centrum van Segway Nederland.
B. De gratis onderhoudsbeurt is
uitsluitend van toepassing op de
aangekochte Segway E-bike waar de
ANWB verzekering uit het Segway Ebike Care pakket op is aangesloten.
C. U heeft recht op 1 gratis
onderhoudsbeurt per kalenderjaar
per verzekerde Segway e-bike, tot
maximaal 3 jaar na aanschaf van het
Segway e-bike service pakket.
D. Wanneer u in een kalenderjaar geen
gebruik maakt van de gratis
onderhoudsbeurt zal deze komen te
vervallen.
E. De jaarlijkse servicebeurt kan
uitsluitend worden uitgevoerd in de
periode tussen 15 oktober en 15
maart van het desbetreffende
kalender jaar.
F. Onderhoudsbeurten zijn niet
inwisselbaar voor een geld bedrag.
G. De onderhoudsbeurt is exclusief
kosten voor eventueel te vervangen
onderdelen of andere gebreken aan
de Segway e-bike.

H. De onderhoudsbeurt kan uitsluitend
op afspraak in Segway Service
Centrum in ’s-Hertogenbosch
worden uitgevoerd en geschiedt op
volgorde van binnenkomst.
I. De Segway E-bike wordt tot 7 dagen
na het uitvoeren van de
onderhoudsbeurt gratis gestald bij
Segway Nederland. Na 7 dagen
worden stallingskosten in rekening
gebracht van 1,50 euro per dag.

