
Lentekriebels! Met vakanties in eigen land en de frisse-lucht-behoefte door het thuiswerken, zijn (elektrische) fietsen meer dan 
ooit in trek… ook bij dieven. Als rijwielspecialist krijg jij deze zorg vast mee van je klanten. ‘Track’ jij je daar – net als wij – ook 
iets van aan? Onze Fris Smart Tracker is de beste garantie voor het vinden én terugbrengen van vermiste voertuigen!

ELKE DIEF TE SLIM AF... 
MET DE NIEUWE
FRIS SMART TRACKER  

NU VERKRIJGBAAR VOOR JOUW RIJWIELZAAK!

Elk klein doosje (met eurolock-ophangsysteem) bevat  
een groot pakket aan fietsbeveiliging voor jouw klant:

 Fris Smart Tracker (model: half rond | half rond smal | plat)
 QR-code om track & trace-zender te activeren 
 Heldere uitleg voor aanmelding in gratis Zeker!-app

TOP-ACCESSOIRE VOOR JOUW ASSORTIMENT
Ook met minimale moeite, een maximale service bieden 
aan jouw klanten? Bestel de Fris Smart Trackers tegen een 
aantrekkelijke inkoopprijs en profiteer van een eigen  
montage-fee:

 Inkoopprijs per zender: €55 (adviesverkoopprijs: €82,50)
 Eigen fee per montage: €50
 Bij afname 10 zenders of meer: gratis lijmpistool t.w.v. €41,93
 Gratis winkelmateriaal: o.a. folders, posters, videodisplay  

 met instructievideo. 

Meer informatie: frisnederland.nl      I      info@frisnederland.nl      I       frisnederland      I       FRIS Nederland B.V.

VOOR ELKE TYPE 
De Fris Smart Tracker is erkend door verzekeraars, zorgt voor 
een optimale diefstalbeveiliging van elk type voertuig en is 
verkrijgbaar in 3 modellen: 

 Half rond: voor (elektrische) fietsen
 Half rond smal: voor racefietsen
 Plat: voor bakfietsen, scooters en motoren

BESTE TERUGVINDGARANTIE 
De Fris Smart Tracker bevat een unieke bewegingsmelder 
die andere GPS-zenders niet hebben. Hierdoor kunnen wij 
het gestolen voertuig real time volgen en exact terugvinden, 
buiten én binnen.

24/7  OPSPOREN
Raakt iemands geliefde eigendom vermist? Na zijn/haar 
melding in de app komt ons lokale opsporingsteam direct in 
actie, lokaliseert het voertuig tot op de meter nauwkeurig én 
brengt deze gratis terug op elke gewenste locatie in Nederland.

SIMPEL EN SNEL 
Wij begrijpen: jij bent al druk genoeg. De Fris Smart 
Tracker is daarom makkelijk en snel te monteren, zonder 
administratieve lasten. Klanten activeren de zender 
namelijk zelf thuis, via de gratis app. Hierin sluiten ze ook 
een verzekering of abonnement af (€55 per jaar). In een 
paar simpele stappen is hun voertuig optimaal beveiligd. 

https://frisnederland.nl/
https://www.facebook.com/frisnederland
https://www.linkedin.com/in/fris-nederland-b-v-peter-van-den-brink-3901b21a2/

