
Voor een korte periode een elektrisch 
bedrijfsvoertuig nodig? 

U kunt vandaag nog rijden!
Heeft u (kortstondig) behoefte aan elektrisch bedrijfsvoertuig tot 2500 kg?
DFSK helpt u voort: Wij hebben de beschikking over een uitgebreide voorraad  elektrische voertuigen 
(MMBS; max snelheid 40km/h), die geheel naar wens, zijn in te zetten. 
Denk hierbij aan kippers, veegvuil-opbouw of gewoon met vaste bak. Geheel afgestemd op de 
wensen van de gebruiker. Bel ons op 0547 - 275 224 of stuur een mail naar sales@dfsk.nl
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Automotive Europe BV
importeur DFSK

Spechthorstweg 8
7471 GH Goor

Geen:
- langlopende verplichtingen

- boeteclausules
- dure eindafrekeningen

* Exclusief haal- en breng-service. Genoemde prijzen zijn excl. BTW.

Onze voordelen:

contractsduur: minimaal 1 
maand, daarna dagelijks 

opzegbaar.

Gunstige 
tarieven

Alle DFSK-bedrijfsvoertuigen kunnen rekenen op een uitgebreide service en ondersteuning vanuit 
onze werkplaats in Goor.

Huur of Lease voor korte periode

v/a € 30,- p. dag *

Extreem flexibel
Geen stilstand in uw wagen-
park, als aanvulling op uw 
(vaste) wagenpark bij tijdelijke 
projecten en/of flexibele 
arbeidscontracten.
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Hieronder treft u een tweetal concerete voorbeelden van mogelijke uitvoeringen die door ons 
snel inzetbaar zijn. Andere typen en uitvoeringen zijn in overleg mogelijk.

Voorbeelden:

2021

K01H EV VeegvuilK01H EV Veegvuil
DFSK K01H EV (MMBS)
Actieradius: 100km
Veegvuil-opbouw

Per dag: € 35,- *

K01H EV Kipper
DFSK K01H EV (MMBS)
Actieradius: 100km
3-zijdige kipper

Per dag: € 32,50 *
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* Exclusief haal- en breng-service. Genoemde prijzen zijn excl. BTW.
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