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Den Haag

Bron: Gemeente Den Haag: "De gemeente stimuleert

schoon vervoer. Daarom ontvangen bedrijven en instellingen subsidie als

zij een e-scooter of high speed e-bike zakelijk in gebruik nemen",

^ nonoiz

lease: onbezorgd rijden
inclusief 3 jaar onderhoud, tenaamstelling,

rijklaar maken, kenteken en leges!

Lekker zitten en onbezorgd rijden. Tegen

zeer lage kosten. Vanuit de binnenstad of het

industrieterrein weer naar huis of uw

klanten. U ziet de auto s staan en zoeft er

geruisloos langs, en een tiental minuten

later bent u op de plaats van bestemming.

Geen parkeerkosteu, geen benzinekosten en

wellicht wat reclame op de e-scooter.

Gemak, ontspanning en kostenbesparing,

Bij NoNoiz zijn we blij dat we steeds meer

bedrijven kunnen lielpen om een alternatief

voor de auto te vinden. Voor woon/werk

verkeer of de zakelijke ritten. Wilt u meer

weten over de alternatieven en subsidies?

Neem contact met ons op, we staan u graag

te woord!

Uitneembaar Lithium
Accupakket met 2 jaar
garantie

Tot 60 km/h actieradius in ideale
omstandigheden
Oersterke achterwielmotor. Standaard 2500W
Kleur: Zwart of wit met camel of zwart zadel
Gedoseerd remmen bij nat wegdek door
hydraulische schijfrem voor en achter
Voorzien van alle benodigde Europese
keurmerken en RDW goedgekeurd
Afwerkingsniveau zeer hoog
Opbergruimte onder zadeloppervlak
Uit te rusten met windscherm
Digitaal LCD display
Automatisch remlicht
Automatische verlichting

Interesse? Neem contact op met NoNoiz BV en wij
regelen de subsidie-aanvraag voor u' En gaat de

subsidie niet door? Dan zit u nergens aan vast!

NoNoiz BV Groenewoudsedijk 41 3528 BG Utrecht
030-677 0882 info®nonoiz.nl www.nonoiz.nl
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Bron: gemeente Den Haag: "gemeente Den Haag stimuleert schoon vervoer.

Daarom ontvangen bedrijven en instellingen subsidie als zij een e-scooter of high speed

e-bike zakelijk in gebruik nemen".

Na een dag hard werken een half uurtje

zoeven door de buitenlucht, en alle

werkgedachtes zijn weei* naar de

achtergrond. Heerlijk ontspannen aan tafel

en de avond kan beginnen.

Bij NoNoiz zijn we blij dat -we steeds meer

bedrijven kunnen helpen om een alternatief

voor de auto te vinden. Voor woon/werk

verkeer of de zakelijke ritten. Wilt u meer

weten over de alternatieven en subsidies?

^ we staan u e;:

te woord!

S ander Verheul

co-owner NoNoiz BV

1 Tot 45 km/h trapondersteuning
' Oersterke achterwielmotor. Standaard 500W

. Samsung Platina accu 13Ah/48V = 624Wattuur.
Tot 70 km actieradius
Lichtgewicht handgemaakt aluminium frame,
tweevoudig gehard.
Kleur: Matzwart

Veilig: Alle bediening op het stuur, ook met
handschoen.

. Gedoseerd remmen bij nat wegdek door

hydraulische schijfrem voor en achter
Voorzien van alle benodigde Europese
keurmerken, zoals CE en EN 15194
Afwerkingsniveau five-star

Traploos instelbare zadelhoogte
Extra stevige high-speed voorvork
Nauwkeurige elektronische remgrepen

Waterproof LCD display
Automatisch remlicht
Loophulp, 6 km/h
Elektronische trapkrachtsensor voor natuurlijke
ondersteuning

Interesse? Neem contact op met NoNoiz BV en wij regelen de subsidie-
aanvraag voor u! En gaat de subsidie niet door? Dan zit u nergens aan

vast!

Nonoiz BV Groenewoudsedijk 41 3528 BG Utrecht 030-677 0882
info@nonoiz.nl www.nonoiz.nl


