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Artikelnummer Product Prijs (excl. 21% BTW) 
…   

367-0000 GoCab (limegroen/zilvergrijs) met trapondersteuning incl. 25 Ah/u accu, 
spiegel links, slot, bel en verlichting  

€                         7.750,00 

Artikelnummer Opties Prijs (excl. 21% BTW) 
   

367-2160 Extra accu 11 ampère/uur €                            730,00 
367-2163 Extra accu 25 ampère/uur €                         1.230,00 
367-2165 Schakeling dubbele "Cube" accu €                            595,00 
367-4170 Richtingaanwijzer-set €                            455,00 
367-5000 Overkappingszeil €                            495,00 
367-5001 Zijruiten €                            595,00 
367-3030 Bedrukken/Kleur zeil op aanvraag €                             n.o.t.k. 
Artikelnummer Opties Service & Onderhoud Prijs (excl. 21% BTW) 
   
367-9500 Garantieverlenging jaar 3 t/m 5*  €                            750,00 
367-9502 Onderhoudscontract per jaar (vereist voor garantie aanspraak)** €                            495,00 

 
Uitleg voetnoten 
* :  Mits aantoonbaar jaarlijks onderhoud bij Van Raam (met uitzondering van slijtagedelen). 
** : Pechhulp binnen 2 werkdagen (binnen de openingstijden van Van Raam) gratis gebruik van een leen GoCab, halen & brengen 

bij aantoonbaar mankement van product (incl. 1 servicebeurt). 
 
Indien men geen gebruik maakt van de Service & Onderhoud opties, worden de volgende kosten in rekening gebracht bij reparatie en 
vervallen de garantievoorwaarden:  

- Transportkosten GoCab (enkele reis)  € 100,- 
- Voorrijdkosten    € 75,- 
- Uurloon monteur    € 79,- 

 
Garantie 
Bij onze fietsen geven wij vijf jaar garantie op het frame en de voorvork. Voor de lak, alle accessoires en overige onderdelen 
(uitgezonderd slijtagedelen), hanteren we de wettelijk voorgeschreven garantieperiode van twee jaar. Voor de accupakketten hanteren 
wij een garantieperiode van twee jaar na aankoop met een maximum van 500 laadcycli.  
 
Levensduur 
De economische levensduur van de GoCab stellen wij op 5 jaar, de normale technische levensduur is minimaal 8  jaar.  
 
Verzekering 
Het is niet verplicht een aanvullende verzekering af te sluiten voor de GoCab. Eventuele  aansprakelijkheid loopt via de normale WA-
verzekering.  
 
Prijs en levertijd informatie 
De levertijd van de GoCab bedraagt 8 weken. De levertijd kan afwijken, afhankelijk van diverse factoren. De prijzen zijn in euro’s, 
exclusief BTW en verzendkosten. 
 
Prijs-, model-, en kleurwijziging voorbehouden. 
Voorwaarden gelden alleen voor Nederland (exclusief Waddeneilanden). 
 

Telefoon:    0315-257370 
Website:     www.gocab.nl 
E-mail:         info@gocab.nl 
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