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GoCab servicepakketten Nederland 
Onbezorgd gebruik van de GoCab fietstaxi  

Jaarbeurt & mobiliteitspakket 
Overzicht 

Jaarbeurt (€350,-) Mobiliteit (€600,-) 
Transport- & voorrijkosten (€150,-) X X 
Werkloon 1 uur (€89,-) X X 
Remmen, versnellingen en kettingen 
controleren & afstellen 

X X 

Bandenspanning controleren X X 
Uitlezen & updaten accu/controller software X X 
Elektronische componenten controleren X X 
25% korting op werkloon >1 uur X 
25% korting op alle onderdelen X 
Gratis leen GoCab X 
Thuisbrengservice X 
Binnen 3-dagen weer mobiel X 

Jaarbeurt 
In de jaarbeurt krijg je de transportkosten (t.w.v. €150,-) en het eerste uur werkloon (t.w.v. €89,-). 
Gedurende de jaarbeurt zullen wij de remmen, versnellingen en ketting controleren en 
afstellen, daarnaast zullen wij de bandenspanning controleren, de software van de accu en 
controller uitlezen en updaten en de elektronische componenten controleren.  

Mobiliteitspakket 
In het mobiliteitspakket krijg je, naast alle voordelen van de jaarbeurt, een aantal extra voordelen. 
Over het werkloon na het eerste uur wordt een 25% korting berekend, net als voor de onderdelen 
buiten de garantie (excl. zeilen en stickers). Bij pech kun je, naast de technische ondersteuning 
(telefonisch of op locatie) gebruikmaken van vervangend vervoer (indien beschikbaar of benodigd) 
of thuisbrengservice. Daarnaast zorgen wij ervoor dat je binnen drie dagen weer mobiel bent met 
de GoCab. Het mobiliteitspakket wordt zonder schriftelijke opzegging - opzegtermijn is 1 maand - 
automatisch met 12 maanden verlengd.  

Aanbevolen! 
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Garantie 
De garantie geldt voor alle gebreken aan het product, waarvan is aangetoond dat de oorzaak een 
materiaal- of fabricagefout is. Garantie geldt alleen bij normaal gebruik en onderhoud van de fiets, 
zoals omschreven in de gebruiksaanwijzing.  De garantieperiode start na de facturatiedatum van de 
aankoop. Er geldt 5 jaar garantie op het frame, de voorvork en het lakwerk. Daarnaast geldt er een 
2 jaar garantie op onderdelen en accessoires (zoals de motor en accu, uitgezonderd slijtagedelen).  

 

 


