
Kom maandag 5 oktober en dinsdag 6 oktober voor een proefrit op het 
parcours van de E-bike roadshow naar Multilease, Proostwetering 81 op 
bedrijvenpark De Wetering.

De nieuwste modellen elektrische fietsen zijn aanwezig, waaronder verschillende 
merken snelle Speed Pedelecs, elektrische vouwfietsen en de elektrische bakfiets.

De elektrische fietsen staan tussen 11 en 15 uur voor je klaar om uit te proberen 
en je kunt al je vragen over elektrisch fietsen stellen aan de aanwezige fietsexperts. 
Alle bezoekers ontvangen het infoblad “Alles over de elektrische fiets” en de 
fietsplattegrond “Leidsche Rijn”.

Op de elektrische fiets kom je verder!

Probeer hem nu zelf uit!



Maak een ritje op de nieuwste modellen elektrische fietsen op het parcours van 
roadshow. Ervaar de voordelen van elektrisch fietsen. Met de elektrische fiets…
• … kom je verder. Je kunt met minder inspanning meer  

kilometers rijden dan met een gewone fiets. 

• … blijf je fit. Op de elektrische fiets moet je blijven bewegen en dit is  

goede inspanning voor je lichaam en goede ontspanning voor je hoofd. 

• … bespaar je tijd. In stedelijk gebied is de elektrische fiets  

vaak even snel of sneller dan een auto. 

• …kom je fris en zonder zweten aan op je bestemming. De elektrische fiets  

geeft een duwtje in de rug bij tegenwind en hellingen zijn kinderspel.

• … bespaar je kosten. De elektrische fiets is goedkoper  

in aanschaf en gebruik dan een auto. 

• … sta je nooit meer in de file. Met de elektrische fiets kun je lekker doorrijden. 

• … ben je goed bezig. De elektrische fiets is veel beter voor het milieu dan een auto. 

Probeer de nieuwste elektrische fietsen van 2015 uit tijdens de roadshow
Op de roadshow geven fietsexperts informatie en tips over de aanschaf en het gebruik 

van elektrische fietsen. Je kunt verschillende soorten elektrische fietsen uitproberen op 

het parcours. De nieuwste elektrische fietsen hebben door innovatie een steeds grotere 

actieradius. Het fietsgemak is groot en het design is modern. 

Speed Pedelec  
Met de supersnelle Speed Pedelec kun je in korte tijd grote afstanden 

afleggen met een maximum snelheid van 45 km per uur. 

Elektrische vouwfiets
De elektrische vouwfiets is compact, handig en hip. Je neemt hem 

eenvoudig mee in de trein of auto en rijdt er comfortabel mee weg. 

Elektrische bakfiets
De elektrische bakfiets kan een kleine bestelwagen vervangen. De elektrische bakfiets 

is handig voor iedereen die veel spullen vervoert in de stad of op een bedrijventerrein.  

Met de 
elektrische
fiets kom 
je verder


