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Løs bøjlelås til montering i holder på cykel-Nøglelås
Holderen monteres ved hjælp af medfølgende
unbraconøgle. Beskytter ved korrekt brug mod tyveri.
Stel og baghjul bør låses sammen med faste genstande.
Opfylder forsikringskrav til cykellåse.
Nøglenummer 

Cyklens stelnr.  
Skriv stelnummeret ned og opbevar VAREFAKTA.  
Tyveri skal omgående anmeldes til politiet, og
VAREFAKTA indsendes til forsikringsselskabet   
med en skadesanmeldelse. 
Registrer nøglen på www.kryptonitelock.com så kan  
nøglen genbestilles i tilfælde af tab af nøglen.  

Forhandlerstempel og dato 

Løs bøjlelås til montering i holder på cykel-Nøglelås
Holderen monteres ved hjælp af medfølgende
unbraconøgle. Beskytter ved korrekt brug mod tyveri.
Stel og baghjul bør låses sammen med faste genstande.
Opfylder forsikringskrav til cykellåse.
Nøglenummer 

Cyklens stelnr.  
Skriv stelnummeret ned og opbevar VAREFAKTA.  
Tyveri skal omgående anmeldes til politiet, og
VAREFAKTA indsendes til forsikringsselskabet   
med en skadesanmeldelse. 
Registrer nøglen på www.kryptonitelock.com så kan  
nøglen genbestilles i tilfælde af tab af nøglen.  

Forhandlerstempel og dato 

Løs bøjlelås til montering i holder på cykel-Nøglelås
Holderen monteres ved hjælp af medfølgende
unbraconøgle. Beskytter ved korrekt brug mod tyveri.
Stel og baghjul bør låses sammen med faste genstande.
Opfylder forsikringskrav til cykellåse.
Nøglenummer 

Cyklens stelnr.  
Skriv stelnummeret ned og opbevar VAREFAKTA.  
Tyveri skal omgående anmeldes til politiet, og
VAREFAKTA indsendes til forsikringsselskabet   
med en skadesanmeldelse. 
Registrer nøglen på www.kryptonitelock.com så kan  
nøglen genbestilles i tilfælde af tab af nøglen.  

Forhandlerstempel og dato 

Kryptonite Evolution
Mini 5,9/Mini 7 with Cable 

 

Løs bøjlelås til montering i holder på cykel-Nøglelås
Holderen monteres ved hjælp af medfølgende
unbraconøgle. Beskytter ved korrekt brug mod tyveri.
Stel og baghjul bør låses sammen med faste genstande.
Opfylder forsikringskrav til cykellåse.
Nøglenummer 

Cyklens stelnr.  
Skriv stelnummeret ned og opbevar VAREFAKTA.  
Tyveri skal omgående anmeldes til politiet, og
VAREFAKTA indsendes til forsikringsselskabet   
med en skadesanmeldelse. 
Registrer nøglen på www.kryptonitelock.com så kan  
nøglen genbestilles i tilfælde af tab af nøglen.  

Forhandlerstempel og dato 

Løs bøjlelås til montering i holder på cykel-Nøglelås
Holderen monteres ved hjælp af medfølgende
unbraconøgle. Beskytter ved korrekt brug mod tyveri.
Stel og baghjul bør låses sammen med faste genstande.
Opfylder forsikringskrav til cykellåse.
Nøglenummer 

Cyklens stelnr.  
Skriv stelnummeret ned og opbevar VAREFAKTA.  
Tyveri skal omgående anmeldes til politiet, og
VAREFAKTA indsendes til forsikringsselskabet   
med en skadesanmeldelse. 
Registrer nøglen på www.kryptonitelock.com så kan  
nøglen genbestilles i tilfælde af tab af nøglen.  

Forhandlerstempel og dato 

Løs bøjlelås til montering i holder på cykel-Nøglelås
Holderen monteres ved hjælp af medfølgende
unbraconøgle. Beskytter ved korrekt brug mod tyveri.
Stel og baghjul bør låses sammen med faste genstande.
Opfylder forsikringskrav til cykellåse.
Nøglenummer 

Cyklens stelnr.  
Skriv stelnummeret ned og opbevar VAREFAKTA.  
Tyveri skal omgående anmeldes til politiet, og
VAREFAKTA indsendes til forsikringsselskabet   
med en skadesanmeldelse. 
Registrer nøglen på www.kryptonitelock.com så kan  
nøglen genbestilles i tilfælde af tab af nøglen.  

Forhandlerstempel og dato 
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