24 volt Elcykelbatteri
BESTILLINGSSEDDEL
- skal udfyldes og følge batteriet!
Navn:

Evt. firmanavn

Adresse:

Postnr.

E-mail adresse:

Telefon:

Fejlbeskrivelse af batteri:

Hvis fysiske skader på batterikassen beskriv dem her:

Dit batteris nuværende kapacitet: _________ AH

og/eller

__________ watt

Hvilken kapacitet ønsker du i dit batteri?
Minimum: Du kan som minimum altid få den samme kapacitet i dit batteri, som du har nu.
Maksimum: 14,5 AH er muligt i de fleste flade batterier. Så vælg blot en høj kapacitet hvis det er dit ønske.
Såfremt du har valgt en for høj kapacitet, installerer vi det maksimalt mulige og reducere prisen derefter.

Vælg kapacitet til din
batterikasse. 24 volt

Budget celler

Luksus Panasonic celler

Pris med moms

Pris med moms

5,8 AH eller

(140 watt)

Kr. 1.295

Kr. 1435

6,7 AH eller

(160 watt)

Kr. 1.420

Kr. 1.660

8,7 AH eller

(210 watt)

Kr. 1.670

Kr. 1.950

10,05 AH eller

(240 watt)

Kr. 1.850

Kr. 2060

11,6 AH eller

(280 watt)

Kr. 2.075

Kr. 2.355

14,5 AH eller

(350 watt)

Kr. 2.415

Kr. 2.755

16,75 AH eller

(405 watt)

Kr. 2.695

Kr. 3.045

17,4 AH eller

(420 watt)

Kr. 2.825

Kr. 3.245

20,1 AH eller

(485 watt)

Kr. 3.200

Kr. 3.550

20,3 AH eller

(490 watt)

Kr. 3.250

Kr. 3.660

23,4 AH eller

(565 watt)

Kr. 3.625

Kr. 4.035

Priserne er med moms, + fragt tilbage til dig kr. 65.
Vi modtager kun batterier sendt med PostNord postlabel, som er købt på BatteriDoktor.dk. Dette sikrer at vi kan
spore din pakke i vores system og er din kvittering for aflevering til os.
Batteri

Batterilader medsendt (obligatorisk)

Nøgle medsendt (kun hvis nøgle sidder i batteri)

Leveringstid: se hjemmeside. Vi kontakter dig hvis vi er i tvivl om noget.
Faktura sendes til din E-mail når batteriet er færdigt. Batteriet afsendes når betalingen er registret.

BatteriDoktor ApS, Stationspladsen 1, 4690 Haslev info@batteridoktor.dk CVR: 38649876
Mails besvares inden 8 hverdage.

24 volt Elcykelbatteri
BESTILLINGSSEDDEL
- skal udfyldes og følge batteriet!
Svar på spørgsmål omkring Batteri-renoveringen findes her:
https://batteridoktor.dk/kontakt/typiske-sporgsmal/

BatteriDoktor ApS, Stationspladsen 1, 4690 Haslev info@batteridoktor.dk CVR: 38649876
Mails besvares inden 8 hverdage.

