Cycl oSafd
CycloSafe is een nieuwe en innovatieve

dienstverlening tegen fi etsdiefstal.
Het systeem bevat:
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groot toestel met een uniek
identificatienummer en een chip dat
permanent wordt bevestigd aan het frame
van je fiets.
Een 12cm

Een login om je

L5% van de fietsers werden de laatste 3 jaren

geconfronteerd met diefstal.
ln meest gevallen vinden verdwenen en gevonden
fietsen de weg naar de eigenaar niet terug.
Dankzij CycloSafe is jouw fiets identificeerbaar en
uitgerust met een diefstalontradend toestel :

. Duidelijk herl<enbaar systeem,
. Fiets gel<oppeld aan de eigenaar van de CycloSafe,
. Actieve samenwerking tussen bpost en de betrol<l<en

overheden,

. Nationale dienstverlening.

te registreren in de

nationale CycloSafe databank.
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Waarom CycloSafe?

CycloSafe in 3 sta ppen

Een dienst die je

fiets lol<aliseert in België
door bpost in geval van verlies of diefstal.

O Bevestig
De handleiding is ingesloten in de verpakking.
ledere stap van de bevestiging is definitief.
ïwijfel? Vraag je fietshandelaar om raad.
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Registreer
Je l<an je

fiets

en

jouw contact gegevens registreren

met de meegeleverde login en wachtwoord op
de website www.cyclosafe.be.
Wij sturen daarna het registratie certificaat toe.
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maar!

CycloSafe is nu geactiveerd. Je fiets is te
identificeren danl<zij de chip in de CycloSafe en

het zichtbare unieke nummer.
ln combinatie met een slot is je fiets optimaal
beveiligd.

@%@@&@@@w@&@@&@&@@@fl

&@@&%@&&@&@&&&@&{

Wat doe je
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J. fiets verloren of gestolen

is?

Surf naar www.cyclosafe.be. Daar vul je in waar
en wanneer je fiets verdwenen is.
Wij brengen de politie op de hoogte en starten
de zoel<actie.
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fiets weer terecht

is?

je zal snel gecontacteerd worden.
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l.

fiets verl<oopt?

Overhandig het registratiecertificaat aan de koper
zodat die de fiets opnieuw l<an registreren.

Maat van het toestel:

. Hoogte: - 12 cm
. Dil<te: - 2cm
. Cewicht:

-

140 gr.

Cycl oSàfë
Geef dieven geen |<ans

Jouw handelaar:
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New Cyclo-Sport
Brusselsesteenweg 610

LT3TZellik
Tel/Fax: 02/466.43.65
È

=

E

l

Website: www.newcyclosport.be
email: cyclo@newcyclosport.be
Openingsuren: www.newcyclosport.com/openingsuren
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CycloSafe is een product van Speos Belgium,

een dochteronderneming van bpost

