Zo blijft je
e-bike ook
van jou!

INFORMATIE
VOOR ONZE
KLANTEN

Wat is IT’S MY BIKE?
 e wilt niet dat je e-bike gestolen wordt? Dat snappen
J
we helemaal – en bieden je daarom een eenvoudige
oplossing aan. IT’S MY BIKE is een slimme GPS-technologie en servicewereld gecombineerd.
Onze GPS-tracker wordt vast in je e-bike ingebouwd.
 aarmee is je fiets verbonden met het internet en kan
D
in het geval van een diefstal via onze app worden
opgespoord.
 e IT’S MY BIKE-app helpt je bij een diefstal met de
D
aangifte bij de politie en bij het terughalen van je fiets.
Ons team coördineert op de achtergrond tussen de
politie en jou en helpt actief bij het zoeken.
Via een GPS-tracker en
een app gaat er bovendien
een servicewereld open
met rijstatistieken, evenals
een noodhulpassistent en
een verzekeringsservice
(beide optioneel).
 erdere uitbreiV
dingen volgen en
worden automatisch via een
software-update
ter beschikking
gesteld.

~ 300.000

fietsen worden er
jaarlijks in Duitsland als gestolen gemeld.

Onze services

eProtect
IT’S MY BIKE ondersteunt je bij het melden van je gestolen
e-bike bij de politie en het terugvinden ervan. In ongeveer
80 procent van de gevallen eindigt de zoektocht in een
hereniging met je e-bike.

eCall
Een door Dekra goedgekeurde noodhulpassistent (premiumservice tegen betaling) verhoogt de verkeersveiligheid. Een
meldkamer die dag en nacht bemand is, stuurt reddingswerkers naar de plaats van het ongeval. Onze partner is
WayGuard, een dienst van AXA Verzekeringen.

eRide
Gebruikers van IT’S MY BIKE kunnen afgelegde kilometers en
de ritduur opslaan en de CO2-besparing laten berekenen.

eSurance
De verzekeringsservice biedt gebruikers de mogelijkheid om
voordeligere verzekeringspakketten direct in de app (e-bikeverzekering met GPS-bescherming) met onze partner Alteos
af te sluiten. Daarmee zijn de resterende diefstalrisico’s,
alsmede vandalisme, slijtage van de batterij en schade door
ongevallen gedekt.

Dat zijn gemiddeld

34

fietsen per uur.

IT’S MY BIKE
Een merk van IoT Venture GmbH
Hilpertstraße 31
64295 Darmstadt
centrale +49 800 0060751
info@itsmybike.com
www.itsmybike.com
Download nu
onze gratis app
Beschikbaar voor

iOS

Android

Prijzen (VAP)
	Vanaf 199 euro incl. drie jaar connectiviteit
	
Vanaf 249 euro incl. vijf jaar connectiviteit
	
Premiumservices zoals de
noodhulpassistent kunnen tegen
betaling worden toegevoegd
(1,99 euro per maand – maandelijks
opzegbaar).

Meer antwoorden vind je
in onze FAQ’s
www.itsmybike.com/faq

Volg ons op

