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De Giant bezorgfiets
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Maten One size fits all

Kleur Standaard wit of zwart met merknaam op het frame

Bezorgbox Voorkant en/of achterkant met bijbehorend rek

Frame Giant Aluxx aluminium

Versnellingen Geen: smart automatic pedal assist system

Motor Yamaha mid-motor: Giant SyncDrive C Life, 70 Nm

Actieradius Ongeveer 80 - 100 km met een volle accu*

Accu 500W

Oplaadtijd 4 uur

Banden Extra brede banden voor goede wegligging en meer grip 

Verlichting Dubbele koplampen voor goed zicht

Aandrijfriem Riem in plaats van ketting met het oog op duurzaamheid

Pedalen Speciale platte pedalen voor extra grip

Zadel Gemakkelijk verstelbaar zadel voor alle bezorgers

Stuur
Hoog stuur zodat bezorgers rechtop kunnen zitten en beter overzicht 
hebben

Standaard Extra stabiele standaard 

Remmen Hydraulische schijfremmen voor en achter 

Accu Brandveilige accu door extra ruimte tussen de cellen



Het serviceconcept
Het serviceconcept van ConnectBike omvat het volgende:

• De organisatie van ConnectBike voert ten minste 6 servicebeurten op 

jaarbasis uit om ervoor te zorgen dat aan de KPI's wordt voldaan en de 

fietsen 100% inzetbaar zijn. Alle medewerkers van ConnectBike zijn door 

Giant getraind om de hoogste kwaliteit te garanderen.

• Pechhulp, zoals door de ANWB in Nederland of Touring in België vindt in de 

meeste gevallen plaats binnen 60 minuten vanaf het moment van de melding.

• Swapbikes: om ervoor te zorgen dat de fietsen 24/7 productief zijn, kan 

ConnectBike swapbikes ter beschikking stellen om te waarborgen dat 

maaltijden zonder onderbreking aan de consument kunnen worden geleverd.

• Servicepartners, zoals Ateljee en Werkmmaat in België of Etrix in Zwitserland, 

bezitten de kennis en de vaardigheden om de fietsen van ConnectBike even 

goed te onderhouden als hun eigen fietsen.

• Verzekering: de verzekering dekt alle kosten van schade aan of diefstal van de 

fietsen, op voorwaarde dat de fietsen volgens de richtlijnen worden gebruikt.  
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Partners
Giant is ongeveer 40 jaar geleden opgericht. Het 

doel was de beste fiets ter wereld te produceren 

en dat is gelukt: met een omzet van 2 miljard euro 

is het de grootste en beste producent van fietsen 

ter wereld. Het bedrijf is actief in Azië, de VS en 

Noordwest-Europa, evenals op lokale markten.
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BNP is de grootste leasepartner van ConnectBike. 

Dit is de grootste bank van Europa met een 

jaaromzet van 40 miljard euro en 184.000 

medewerkers in 75 landen. Het hoofdkantoor van 

BNP is gevestigd in Frankrijk.

Allianz verzekert de fiets. Het is de grootste 

verzekeringsmaatschappij ter wereld met 140.000 

medewerkers. Allianz is actief in 70 landen en het 

hoofdkantoor is gevestigd in Berlijn, Duitsland. 



Referenties en citaten

Domino’s Pizza:

‘De fietsen zijn duizend keer beter dat de oude die we gebruikten. Al 

onze bezorgers willen de Deliver-E gebruiken. De bezorgboxen blijven 

goed zitten, de fiets is bijzonder stabiel - zelfs op de standaard - en 

het fietsen zelf bevalt geweldig goed! Ik heb geen enkel negatief 

commentaar gehoord van de bezorgers. Niets is kapot gegaan - het is 

een robuuste fiets en uitermate betrouwbaar.’

Takeaway:

‘De nieuwe e-bike is fantastisch. De accuduur is uitstekend. Dankzij de 

dikke banden doet de e-bike het prima op hobbelige wegen en 

tramrails. Dat is veel veiliger voor onze bezorgers.’
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Prijzen
• De leaseprijs voor het 'standaardpakket' en het 'pakket met bezorgbox en 

stickers' is inclusief kosten voor service en onderhoud, pechhulp en 

verzekering in de Benelux. 

• De aanschafprijs voor het 'standaardpakket' en het 'pakket met bezorgbox 

en stickers' is exclusief 45 euro voor service en onderhoud, pechhulp en 

verzekering in de Benelux.

• Prijzen buiten de Benelux worden in overleg vastgesteld.

• Transport en administratie: Respectievelijk 75 euro en 100 euro per 

levering in de Benelux.

• Reserveonderdelen: bij juist gebruik worden geen extra kosten in rekening 

gebracht.

• De prijslijst is geldig vanaf 1 januari 2021; wijzigingen worden 6 maanden 

van tevoren bekendgemaakt.

• Alle prijzen zijn exclusief btw.
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12 24 36

Standaardpakket 2.395 165 135 120

Pakket met bezorgbox en stickers 2.595 175 143 125

Extra accu 600 50 25 17

Rek voor bezorgbox voor of achter 52 4,3 2,2 1,4

Bezorgbox soft 50L 115 9,6 4,8 3,2

Bezorgbox hard 85L 125 10,4 5,2 3,5

Bezorgbox hard 120L 150 12,5 6,3 4,2

Stickers voor accu 15 1,3 0,6 0,4

Stickers voor jasbeschermer 15 1,3 0,6 0,4

Stickers voor bezorgbox 28 2,3 1,2 0,8

Buitenkant (mm) Binnenkant (mm) Gewicht (kg)

Bezorgbox soft 50L 460 x 460 x 340 380 x 380 x 335 2,5

Bezorgbox hard 85L 570 x 550 x 335 550 x 490 x 310 6,8

Bezorgbox hard 120L 570 x 530 x 440 550 x 470 x 415 8,0

Accessoires

Producten (in euro)

Leaseperiode in maanden

Aanschafprijs

Specificaties



Overzicht - USP's
1. De fiets is ontwikkeld in nauwe samenwerking met Domino’s Pizza en 

enkele andere food delivery ketens in Nederland. Bij pilots in 

Nederland, België, Duitsland en Zwitserland kwam de fiets als beste 

uit de test.

2. De partners: evenals Giant zijn BNP en Allianz de sterkste speler in 

hun categorie. Dit maakt het voor ConnectBike mogelijk om 

internationaal grote volumes te leveren.

3. Referenties: alle klanten zien een duidelijk voordeel in ons concept; 

dat geldt niet alleen voor de fiets, maar ook voor de service, die snel, 

praktisch en klantvriendelijk is.

4. Service: de inhoud en omvang is duidelijk, dus geen extra facturen 

aan het einde van de maand. De kosten van reserveonderdelen 

worden in de meeste gevallen gedekt door ConnectBike.

5. Prijzen en SLA: concurrerende prijzen en een service level agreement 

dat is gericht op 100% gebruik van de fiets, 24 uur per dag, 7 dagen 

per week.
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Hartelijk dank voor uw
belangstelling
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URL: https://connectbike.net/


