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orderformulier 
Factuuradres:

Afleveradres (indien afwijkend van factuuradres)

Ordernummer: Datum:

Referentie:

Klaxon KLICK 
Electric

productkeuze KLICK Electric handbikes

KLICK Electric 
(Itemcode KL0001)

EL-B250W14-06A-17S-S

KLICK Electric Power
(Itemcode KL0002)

EL-B250W14-11A-17S-S

KLICK Electric Tetra
(Itemcode KL0003)

EL-B250W14-06A-17S-T

KLICK Electric Tetra  
Power (Itemcode KL0004)

EL-B250W14-11A-17S-T

Compleet en rijklaar, met o.a.:
250 Watt motor
Max. snelheid: 15 km/u
KLICK Koppelingsset
Achteruitrijstand
Dubbele schijfremmen met 
elektronische veiligheidssensor
Electronische versnelling
Verstelbare stuurstang
Lithium accu 5,8 ah
Actieradius ±25 km**

Compleet en rijklaar, met o.a.:
250 Watt motor
Max. snelheid: 15 km/u
KLICK Koppelingsset
Achteruitrijstand
Dubbele schijfremmen met 
elektronische veiligheidssensor
Electronische versnelling
Verstelbare stuurstang
Lithium accu 11 ah
Actieradius ±50 km**

Compleet en rijklaar, met o.a.:
250 Watt motor
Max. snelheid: 15 km/u
KLICK Tetra Koppelingsset
Achteruitrijstand
Dubbele schijfremmen met 
elektronische veiligheidssensor
Electronische versnelling
Tetra Comfort Drive stuur
Lithium accu 5,8 ah
Actieradius ±25 km**

Compleet en rijklaar,met o.a.:
250 Watt motor
Max. snelheid: 15 km/u
KLICK Tetra Koppelingsset
Achteruitrijstand
Dubbele schijfremmen met 
elektronische veiligheidssensor
Electronische versnelling
Tetra Comfort Drive stuur
Lithium accu 11 Ah
Actieradius ±50 km**

€ 3.500,00 € 3.700,00 € 4.100,00 € 4.300,00
** De hoogte van de actieradius is mede afhankelijk van diverse factoren: zoals versnelling, bandenspanning, gewicht berijder, fietssnelheid, het landschap, 
tegenwind, leeftijd van de accu en de ingestelde ondersteuning.

gegevens rolstoel
Merk: Model:

frame afmetingen van de rolstoel

Bepaal het type frame en meet de afstand tussen de zitbuizen Meet de diameter van de zitbuis

Parallel frame L =                mm Ronde buis d =                    mm

Toelopend frame* L =                  mm Ovaal gevormd b x h =             mm

* Gemeten op de meest voorste positie waar de klemringen 
worden bevestigd

frame afmetingen van eventuele 2e rolstoel (optioneel) 

Afstand tussen de zitbuizen zitbuis diameter

Parallel frame L =   mm Ronde buis d = mm

Toelopend frame* L =  mm Ovaal gevormd b x h = mm
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•  Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
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opties
bediening

Positie elektronische gashendel Links monteren (KL0110 ACC-SX) Rechts monteren (KL0111 ACC-DX)

Elektronisch gashandvat i.p.v. elektronische gashendel € 60,00

Positie elektronisch gashandvat (optie) Links monteren (KL0116) Rechts monteren (KL0117)

Positie achteruit knop Links monteren (KL0112 REV-SX) Rechts monteren (KL0113 REV-DX)

stuur opstelling

Quick release verstelbare stuurstang (KL0009 CC-23-22-24-0001) € 70,00

Standaard stuurstang verlenger (KL0010 CC-25-0002) € 130,00

Tetra stuurstang verlenger (KL0011 CC-25-0004) € 150,00

koppelingsysteem

KLICK koppeling standard (KL0005 LSTD-0000) standaard

KLICK koppeling extra lang (KL0026 LSTD-0001) € 25,00

KLICK koppeling Tetra (incl. Tetra support velcro grip Kit) (KL0006 LTET-0000) € 150,00

KLICK koppeling Tetra extra lang (incl. Tetra support velcro grip Kit) (KL0028 LTET-0001) € 175,00

Tetra ondersteuning velcro grip Kit (KL0007 TEV01) € 35,00

accessoires

veiligheid

LED verlichtingset mini (KL0021) € 20,00

Enkele achteruitkijkspiegel (KL0022) € 35,00

accu’s en opladers

accu 11 Ah (KL0013 CC-1-2-11AH) € 590,00

accu 5,8 Ah (KL0014 CC-1-2-5AH) € 480,00

Vliegtuigaccu 2,5 Ah voor KLICK Power (KL0029 CC-1-2-2,5AH-G) € 420,00

Vliegtuigaccu 2,5 Ah voor KLICK Electric (KL0015 CC-1-2-2,5AH) € 390,00

Extra oplader 11 Ah Accu voor Electric Power, Fly Battery (KL0016 CC-88-0000) € 90,00

Extra oplader 2,5/5,8 Ah Accu Electric, Fly Battery (KL0017 CC-89-0000) € 80,00

overige accessoires

Extra gewicht - Links (traction weight) (KL0023 CC-93-0000) € 120,00

Extra gewicht - Rechts (traction weight) (KL0024 CC-93-0000) € 120,00

Opbergtas (Flybag) Klaxon Klick electric handbikes (KL0025 FLYBAG00) € 200,00

Tetra Standaard, 14” bikes (KL0100 CC-CAV-0002) € 95,00

Telefoonhouder, stuurmontage met klaxon logo (KL0097 PHONE-HOLDER) € 40,00

koppelingsets

Koppelingset voor 2e rolstoel (KL0008 LINK-0001)

(incl. dwarsbuis, klemring set voor buisframes, set quick release vergrendelpinnen met ringgreep en een reduceerset indien nodig)
€ 360,00

montage

Montagekosten (KL0081) € 295,00
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•  Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.


