
Strøm på cyklen

fra 

Promovec - den danske producent, som leverer elsystemer til 
Raleigh, Nishiki og Winther - tilbyder nu en kraftigt 
forlænget garanti på sine batterier til elcykler. 

Det sker som et tilkøb på promovec.dk, hvor den enkelte 
forhandler registrerer garantien ganske som før, nu blot med 
mulighed for at forlænge garantien fra to til fem år, hvis 
forbrugeren ønsker det. Promovec yder den lange garanti-periode 
mod et tillæg, der svarer til cirka 1/3 af nyprisen på batteriet. 
Cykelhandleren får 10% i returkommision.  

Hos Raleigh, Nishiki og Winther synes vi, initiativet er en god 
nyhed, som viser forbrugerne, at Promovec nærer stor tiltro 
til  sine batterier. Tilbuddet om udvidet garanti gælder for 
alle firmaets nye batterier. Det betyder i praksis alle 
Promovec-batterier med fire ben i deres stik. 

De første elcykler fra 
Raleigh og Nishiki i 
modelåret 2016 
kom til Danmark 
kort efter nytår. 

Winther elcyklerne 
følger snart.

Op til fem års garanti på Promovec-batterier. 

Yamaha-kursus i uge 6

Valgfrit Promovec-display 

HF Christiansen planlægger et 
nyt kursus for forhandlere 

af elcykler. 

I år fokuserer HF Christiansens 
mekanikere Jan Quist og 
Jacob Møgelvang på den 

centermotor fra Yamaha,
som driver de fleste 

MBK elcykler.  

Kurset finder sted i uge 6 i 
både Øst- og Vestdanmark. 
Invitationer til kurset bliver 
sendt ud i løbet af kort tid. 

Yamahas instruktionsbog 
til elcykel-systemet er  

desuden gjort tilgængelig 
i en dansk version, 

som følger med nye 
MBK elcykler.

 
Man kan downloade 

instruktionsbogen 
fra vores webshop, 

og vi eftersender 
den til forhandlere, 

der tidligere har købt 
MBK elcykler med 

Yamaha-system. 

I elcykel-programmet 2016 er der frit valg mellem displays 
i Promovec-systemet. Forbrugeren kan f.eks. opgradere sit 
display til en model med gashåndtag, som føles rart og behageligt i 
bytrafik med mange standsninger. Der er også mulighed for at vælge 
en model med lille eller større skærm, der viser 
hastighed og distance. 

Hvis en forbruger ønsker at opgradere sit display, er det enkelt og 
ligetil at forbinde det nye display i elsystemets stik. De fire displays 
koster fra 529,- til 999,- kroner. 
En oversigt over valgmulighederne i
Promovec-displays er lagt på 
HF Christiansens webshop. 

Raleigh Superbe

HF Christiansen 
udfører al service 

og lagerfører 
alle reservedele 

til Yamahas
 elcykel-system.
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