
  

Hos Dania Bikes vil vi gerne sikre, at du får en god leasing oplevelse. Derfor er det vigtigt at du 

bliver påklædt med en ordentlig produktinformation. Den finder du ved at se vores videoer 

på YouTube under Dania Bikes ”cykelbloggen” og ved at læse med nedenfor grundigt.  

Det er vigtigt, at du kontakter dit forsikringsselskab og bekræfter, at din cykel er forsikret. Det 

er nemlig dit ansvar. Selvom det er en leasingaftale, så er du ejer af cyklen efter 40 måneder. 

Du kan også vælge at tilbagelevere den efter 24 måneder, hvorefter ansvaret igen er vores.  

Under leasingperioden har du ansvaret for, at din cykel ikke bliver misvedligeholdt, det vil 

sige: 

● Du skal holde din cykel ren for skidt, snavs og olie og må ikke bruge højtryksrenser eller 

spuler samt kemikalier. 

● Du skal kontakte Dania Bikes, når cyklen skal til service. Det er gratis. 

● Du skal kontakte Dania Bikes, når sliddele skal skiftes. Det er gratis. 

● Hvis din leasingaftale er på en elcykel, må du ikke køre batteriet tom for strøm og du skal 

lade batteriet mindst én gang i måneden hele året rundt. 

● Du må kun bruge olie, spray og rengøringsmidler, som er købt i en cykelbutik. Almindelig 

håndopvaskesæbe er også godkendt og en spand kold vand og en blød børste er at 

foretrække. 

● For at undgå rust har din cykel bedst af at komme indendørs om natten. 

● Tjek altid geardroppet ved rengøring samt efter styrt eller påkørsel. 

● Pas på din cykel, hvis du har den på en cykelholder. Hjulene må ikke være bag ved 

udstødningsrøret. 

● Du har selv ansvaret for din cykel og Dania Bikes ser frem til gensidig respekt. Opstår der 

et problem med din cykel så kontakt os straks, så vi fluks kan få dig ud at cykle igen. 

Dania Bikes Brunde Vest 9 6230 Rødekro.  Web:www.daniabikes.com 
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