
Met felyx reis je snel, comfortabel en duurzaam door de stad. Dus ook zeker tijdens de sluiting van de
Piet Heintunnel. Je profiteert van alle voordelen van een elektrische scooter zonder last te hebben van

de nadelen die kleven aan het bezit van een eigen scooter.
 

Felyx biedt jou het slimme reisalternatief
Wij bieden gedeelde elektrische scooters op ritbasis aan, voor €0,30 per minuut. In drie simpele

stappen kun je al gebruik maken van felyx. Gebruik de felyx app om de dichtstbijzijnde scooter te
lokaliseren, reserveren en activeren. 

 
Download de felyx app in de App Store of Google Play Store. Bij het invullen van de promotiecode
felyxPIETHEIN vervallen de registratiekosten (t.w.v. €8,-) en worden er 35 gratis rijminuten (t.w.v.

€10,50,-) op je account bijgeschreven. En houd onze website in de gaten voor meer acties!
 
 
 

PAK DE FELYX
ELEKTRISCHE DEELSCOOTERS:

SNEL, COMFORTABEL & DUURZAAM

PAK DE FELYX

 

 

Meer weten? Kijk op https://felyx.com/nl/nl

QR TO BE ADDED

https://felyx.com/nl/nl


 

 

 
Vind & Huur

Met de felyx app vind je automatisch alle felyx e-scooters die bij jou in de buurt zijn. Wanneer je een
geschikte e-scooter hebt gevonden reserveer je hem met één druk op de knop. Met de ingebouwde

GPS, die je ook voorziet van een looproute, kan je de e-scooter vervolgens makkelijk vinden. Ontgrendel
de e-scooter met de app en start de huur.

 
Rijd & Geniet

Binnen het servicegebied van felyx rijd je overal snel en zorgeloos heen zonder last te hebben van
verborgen kosten. Wij zorgen voor een volle accu en het onderhoud. Elke felyx heeft een telefoonhouder

en twee USB-aansluitingen. Zo kun je altijd gebruik maken van handsfree navigatie en op je
bestemming aankomen met een opgeladen telefoon.

 
Parkeer & Sluit af

Als je bij je eindbestemming bent aangekomen, parkeer je de e-scooter op een daarvoor bestemde
locatie. Je kunt de reservering beëindigen via de app wanneer de scooter correct geparkeerd is in het

servicegebied. Na je rit kun je via de app de ritinformatie en factuur inzien. 
 

Meer weten? Kijk op https://felyx.com/nl/nl

ZO WERKT FELYX

Download de felyx app in de App Store of Google Play Store. Bij het invullen
van de promotiecode felyxPIETHEIN vervallen de registratiekosten (t.w.v.
€8,-) en worden er 35 gratis rijminuten (t.w.v. €10,50,-) op je account
bijgeschreven. En houd onze website in de gaten voor meer acties!

https://felyx.com/nl/nl

