
FYN-CYKLEN
Bliv del af BIKE ISLAND - og tilbyd dine gæster unikke cykler 
 
Fyn, Langeland og Ærø vil være Nordeuropas mest attraktive cykelferiedestination. 
Fyn er skabt til cykelturisme! En turismeform som på den ene side repræsenterer konkrete  
europæiske vækstperspektiver og på den anden side et forretningsområde, hvor Fyn som følge 
af særlige naturmæssige forudsætninger har unikke muligheder. En styrkeposition der gennem  
strategisk forankret produktudvikling og markedsføring potentielt kan omsættes til en international 
position for Fyn som en af Nordeuropas mest attraktive destinationer for cykelferie. De kommende 
år investerer Fyn massivt i udviklingen af cykelturisme – læs mere på bikeislandfyn.com

Cykler er et must! 
Tilbyd din gæster særlige Fyn-cykler. De er din garanti for cykler af høj kvalitet, og så er de altid sik-
ret via en serviceaftale, hvor du kan få hjælp, hvis cyklen går i stykker. Via Fyn-cyklen er du med til 
at sikre, at Fyn, Langeland og Ærø bliver konkurrencedygtig som cykeldestination, da det er udslags-
givende, at udbuddet af cykler og service er tilgængeligt og af høj kvalitet. 

  Fordele ved leasing af Fyn-cyklen
  •  Din garanti for kvalitetscykler, der matcher behovet hos den danske såvel   
   som udenlandske cykelturist.
  • Leveres inkl. serviceaftale, så du gratis kan få hjælp fra din lokale 
   cykelhandler, hvis cyklen ikke fungerer. Har du nedbrud på cyklen, kan du   
   forvente reparation eller levering af ny cykel indenfor 24 timer. 
  • Leases for 1årig periode. Efter denne periode ophører leasingaftalen, og du
    får tilbud om ny aftale med nye cykler. På denne vis er du garanteret, at du 
   altid har nye cykler at tilbyde dine gæster.
  • Mulighed for udlejning af dine leasede cykler via digital platform  
   under bikeislandfyn.com.
 

KONTAKT 
Kontakt Fri BikeShop for nærmere info
 
Ulrik Drudgaard
Fri BikeShop Odense M 
Mobil: 22 99 02 90
(dækker Odense, Nordfyn, Middelfart, 
Kerteminde og Assens)

Bjørn Smith
Fri BikeShop Svendborg og Tved 
Mobil: 20 91 27 67
(dækker Faaborg-Midtfyn, Nyborg, 
Svendborg, Ærø og Langeland)

http://bikeislandfyn.com


Fyn-Cyklen

SPECIFIKATIONER
• Sporty dæk med antipuncture sikrer lav rullemodstand.                        
• 27 gear i høj kvalitet sikrer præcis og lydsvag gearskift.
• Rulle bremse for og bag sikrer drift sikre bremser 
   i alt vejr.                
• De mange gear gør cyklen unik til bakker og lange  
   cykelture.
• Anti-rust kæde.
• Fås i forskellige stelhøjder.
• Nav dynamo giver driftsikker og skarpt lys.
• Quick spænde til sadelpind sikrer hurtig justering.
• Leveres med dagtaske incl. multi-værktøj og hjelm. Pris pr. måned:

250 kr. ex moms 
 Ved leasing i 12 mdr.

Anbefalet dagsleje: 100 kr. 

Basis kit
– dit servicekit 
til cykelturisten 

1000 kr. 
inkl. moms



EVERTON SOUL

SPECIFIKATIONER
• Comfort cykel med lav instigning.
• Comfort dæk med antipuncture.
• Nav dynamo giver driftsikkert og skarpt lys.
• 7 indvendige gear.
• Multijusterbar frempind sikrer optimal sidde-comfort 
• Anti-rust kæde.
• Fås i forskellige stelhøjder.
• Quick spænde til sadelpind sikrer hurtig justering.
• Leveres med hjelm.

Pris pr. måned:

230 kr. ex moms 
 Ved leasing i 12 mdr.

Anbefalet dagsleje: 100 kr. 



EVERTON BEAT

SPECIFIKATIONER
• Sporty dæk, der sikrer lav rullemodstand.
 (incl. dækindlæg)
• Nav dynamo giver driftsikkert og skarpt lys.
• 7 indvendige gear.
• Multijusterbar frempind sikrer optimal sidde-comfort.
• Anti-rust kæde.
• Fås i forskellige stelhøjder.
• Quick spænde til sadelpind sikrer hurtig justering.
• Leveres med hjelm.

Pris pr. måned:

230 kr. ex moms 
 Ved leasing i 12 mdr.

Anbefalet dagsleje: 100 kr. 



SPECIFIKATIONER  

MODEL: Dame
GEAR: Nexus® 7 gear
BREMSE:  Fodbremse / V-bremse
FORGAFFEL: Buet stål
DÆKSTR.:  700 x 35
DÆKTYPE:  CST X5 Protector e-bike sorte
FREMPIND:  Blank aluminium justerbar
LÅS:  Ja
BAGAGEBÆRER:  Sort plast
LYGTER:  Integreret for- og baglygte
SKÆRME: Sort aluminium
UDSTYR: Pris inkl. 11,0 Ah batteri, 
 

EGOING FRONTMOTOR EL-SYSTEM  

250 W frontmotor m/moment 38 Nm
3 hjælpeniveauer. “Walk Assist”.
Integreret lys for og bag. 
LCD display.
Vælg mellem blød / hård opstart. 

EGOING BATTERI  

396 W / 36 V / 11 Ah (i bagagebærer)
inkl. i prisen.

Andre størrelser kan tilkøbes:
1)  316 W / 36V / 8,8 Ah- vejl uds. 2.500,-
2) 522 W / 36 V / 14,5 Ah -vejl. uds. 5.000,-

CITY EL 977.   FBS LTD.
7 GEAR     -     FODBREMSE/V-BREMSE    -   SOFT BLACK

09.17

Fyn-Cyklen

SPECIFIKATIONER
• Comfort dæk med antipuncture.
• 7 gear i høj kvalitet.
• De mange gear gør cyklen unik til bakker og lange  
   cykelture.
• Nav dynamo giver driftsikker og skarpt lys.
• Quick spænde til sadelpind sikrer hurtig justering.
• Leveres med dagtaske incl. multi-værktøj og hjelm.

Basis kit
– dit servicekit 
til cykelturisten 

1000 kr. 
inkl. moms

Pris pr. måned:

500 kr. ex moms 
 Ved leasing i 12 mdr.

Anbefalet dagsleje: 200 kr. 



Scott Mtb 760/960

SPECIFIKATIONER
• 21 gear sikrer alsidig kørsel. 
   Velegnet til lange ture i bakkede områder.
• Hydraliske bremse sikrer god og driftsikker bremsekraft. 
   Nem at dosere.
• Fås i forskellige stelhøjder.
• Robuste dæk 27,5/ 29” giver god comfort og godt vejgreb. 
• Leveres med: mini taske, pumpe, dunkholder,  dækjern, 
   lapper, lås og hjelm.

Pris pr. måned:

250 kr. ex moms 
 Ved leasing i 12 mdr.

Anbefalet dagsleje: 100 kr. 



EFTERLØBER

SPECIFIKATIONER
• Efterløber er velegnet til børn mellem 4-7 år.
• Let at køre med - barnet kan selv træde med
• Leveres komplet med baglys
• Leveres med cykelhjelm

Pris pr. måned:

80 kr. ex moms 
 Ved leasing i 12 mdr.

Anbefalet dagsleje: 75  kr. 



Udlej dine cykler og tilbyd bagage-
transport via bikeislandfyn.dk

Fri Bike Shop, Bergholdt Busser og Destination Fyn står bag en digital platform, hvor cykel-
turister kan booke cykler og bestille fragt af cykler og bagage rundt på Fyn, Ærø og Lange-
land. Systemet lanceres dette forår, og du kan vælge at udleje dine leasede cykler gennem 
denne portal. 
Det betyder konkret, at du kan få indtægt på cykeludlejning til egne gæster, såvel til andre 
turister i lokalområdet. 
 

For at blive del af denne mulighed skal du: 
• Benytte de anbefalede takster for dagsudlejning  
 (se angivne priser på de foregående sider)

• Betale 10% i fee (til administration og drift af bagvedliggende system)

• Ønsker du i perioder ikke at udleje via systemet, kan du altid blokere for udlejning.  
 Det kan fx være relevant, hvis du ønsker at tilbyde egne gæster gratis cykel, har   
 egne arrangementer e. lign.  
 

http://bikeislandfyn.dk

