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Huka maakt je 
wereld makkelijker
Vanuit Oldenzaal ontwikkelen 
en produceren we al bijna
50 jaar fietsen die het verschil
maken in de wereld van de
berijders. Jullie mobiliteit,
zelfstandigheid en vrijheid is
onze passie. Met een betrokken
team leveren we een brede
collectie innovatieve fietsen en
andere vervoersmiddelen naar
Dutch design. In eigen land en
ver daarbuiten.

Huka hanteert de filosofie van continue

productontwikkeling en -verbetering.

Hierdoor kan het geleverde product

afwijken van de getoonde afbeeldingen.

Drukfouten voorbehouden.
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Ben je op zoek naar een fiets of ander
vervoersmiddel dat ervoor zorgt dat je
weer zorgeloos kunt genieten van je
omgeving? Kies de uitvoering die jouw
wereld makkelijker maakt.

Onze focus is om oplossingen te maken  
die je mobiel houden. Zo lang mogelijk. 
Onze fietsen en andere vervoersmiddelen 
kunnen gebruikt worden door iedereen. 
Onbeperkt. Zoek je een mooie eigentijdse 
fiets met de juiste functionaliteit, dan 
past een Huka bij jou.

Heb je speciale wensen of vereisten
waaraan jouw fiets of vervoersmiddel
dient te voldoen? Je hebt de keuze uit
diverse opties en accessoires om jouw
Huka samen te stellen.

Deze opties en accessoires zorgen 
ervoor dat de fiets optimaal aan jouw
behoeften voldoet. Afhankelijk van het
type dat je kiest kunnen we jouw Huka
bijvoorbeeld voorzien van elektrische
ondersteuning, een rugsteun of een 
ander model zadel of stuur.

Stel je eigen Huka fiets samen
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Vraag een adviesgesprek aan
Zou je graag een persoonlijk advies willen ontvangen 
om te bekijken welke fiets qua comfort en ergonomie 
het beste bij je past? Vraag een adviesgesprek aan bij 
jou thuis, bij jouw Huka dealer of maak een afspraak 
bij ons in de showroom. 

We heten je van harte welkom!

Wil je jouw Huka nóg persoonlijker 
maken naast de beschikbare opties 
en accessoires? Dat kan! Naast 
de standaard kleuren die we in de 
collectie hebben, kan je jouw Huka 
samenstellen in jouw favoriete RAL 
kleur.

Huka maakt je wereld makkelijker.



Maak een 
gratis

proefrit!

Zoek jij een compacte driewielfiets met een stoer Dutch design die jou
voorziet van extra veiligheid en stabiliteit? Maak kennis met de Vasco!
Je stapt veilig en stabiel op en af, vanwege de driewielconstructie. Met de
elektrische driewieler Vasco kan je eindeloos op een comfortabele manier
fietsen vanwege haar hightech eigenschappen. De middenmotor zorgt
voor een natuurlijke aandrijving van de fiets en een nóg stabielere
wegligging. De Vasco is geheel op jouw wensen af te stemmen, zodat je de
fiets nog persoonlijker en fraaier kan maken.

Meer informatie over de Vasco vind je op www.huka.nl.

Een unieke combi van design en stabiliteit
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STOER DESIGN MET MIDDENMOTOR

Driewieler Vasco



Een unieke combi van design en stabiliteit

Stoer Dutch Design met aluminium frame.

  Eenvoudig wendbaar dankzij de speciale
driewielconstructie met een laag
zwaartepunt en het differentieel op de
achterwielen.

Voorzien van hydraulische remmen achter,
waarbij weinig kracht benodigd is om te
remmen.

10 jaar garantie op het frame en voorvork. 
Na registratie op www.huka.nl/garantie.

Stel je eigen Vasco samen
De Vasco is uit te breiden met diverse
accessoires en opties. Denk hierbij aan een
ander zadel, stuur of stokhouder. Daarnaast
kunnen we extra ondersteuningen bieden
zoals een heupsteun of voetfixaties. Bekijk de
opties via onze website of bij jouw dealer.

Kleuren
De Vasco wordt standaard geleverd in mat 
zwart of zijdeglans wit. Andere kleuren zijn op 
aanvraag leverbaar.

RAL 
9005

Download
de Huka app
om de Vasco virtueel in 

ware grootte te bekijken 
in jouw ruimte!

RAL 
9016Incl. stille middenmotor

& anti-lek banden.



Maak een 
gratis

proefrit!

Zoek je een fiets die jou stabiliteit en een veilig gevoel geeft met een 
vooruitstrevend design? Dit alles komt samen in de Cortes. In samenwerking 
met gerenommeerde zitspecialisten zijn er unieke zitsystemen ontwikkeld 
voor een optimaal rijcomfort. Dankzij deze zit en de instelbare schokbreker 
(waarmee je de vering afstelt) belast je je gewrichten (rug, schouders, nek en 
polsen) minder. De zeer lage instap zorgt ervoor dat je gemakkelijk op- en af 
kunt stappen. Tevens is er weinig kracht benodigd om te kunnen remmen. De 
lichtlopende driewieler is geheel op jouw wensen en omstandigheden af te 
stemmen. Het is een driewielfiets waarop je gezien mag worden! 

Meer informatie over de Cortes vind je op www.huka.nl.

De krachtigste driewieler in zijn klasse
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DE DRIEWIELER VAN NU

Driewieler Cortes



De krachtigste driewieler in zijn klasse

  Optimaal zit- en rijcomfort dankzij de
ergonomische zitsystemen.

  Standaard uitgerust met Shimano STEPS 
of Bafang middenmotor dat zorgt voor  
een efficiënte natuurlijke aandrijving.

  Grote actieradius (tot 75 km).

  Belastbaar tot maar liefst 150 kg.

  10 jaar garantie op het frame en voorvork. 
Na registratie op www.huka.nl/garantie.

Stel je eigen Cortes samen
Wil je een draaibare stoel, een vlindermodel 
stuur of een richtingaanwijzer set? De Cortes 
is uit te breiden met diverse accessoires 
en opties. Bekijk de mogelijkheden via onze 
website of informeer bij jouw dealer.

Kleuren
De Cortes wordt standaard geleverd in mat 
zwart of mat grijs. Daarnaast kunnen we
de Cortes optioneel voor jou in elke gewenste
RAL kleur leveren.

Download
de Huka app
om de Cortes virtueel in 
ware grootte te bekijken 

in jouw ruimte!

RAL 
9005

RAL 
7040Incl. krachtige middenmotor 

& anti-lek banden.



Maak een 
gratis

proefrit!

DE SPORTIEVE DUTCH DESIGN STADSFIETS

Driewieler City

De driewieler City is voorzien van een eigentijdse look van Dutch Design 
met nóg meer fietscomfort. De fiets is ontwikkeld voor gebruikers die 
behoefte hebben aan meer stabiliteit en extra veiligheid voor veelvuldig 
gebruik. De zeer lage instaphoogte zorgt ervoor dat je gemakkelijk op 
en af kunt stappen. Tevens is de driewieler geheel op jouw wensen en 
omstandigheden af te stemmen. Zo zijn er diverse accessoires leverbaar 
waarmee je jouw fiets nóg persoonlijker kan maken. De City maakt je 
mobieler en onafhankelijk!

Meer informatie over de City vind je op www.huka.nl.

De lichtlopende fiets met stabiliteit
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De lichtlopende fiets met stabiliteit

  Uiterst stabiel, veilig en wendbaar door
het differentieel en lage zwaartepunt.

  Leverbaar met elektrische ondersteuning
en verkrijgbaar in twee maten.

  Voorzien van hydraulische schijfremmen 
achter, waarbij weinig kracht benodigd is 
om te kunnen remmen.

  10 jaar garantie op het frame en voorvork. 
Na registratie op www.huka.nl/garantie.

Stel je eigen City samen
Wil je een 8 versnellingsnaaf of een ander
zadel? Er zijn diverse mogelijkheden om
jouw City uit te breiden. Daarnaast kunnen
we extra ondersteuningen bieden zoals 
een rugsteun of voetfixaties. Bekijk de 
opties via onze website of bij jouw dealer.

Kleuren
De City wordt standaard geleverd in mat 
lichtgrijs of mat azuur blauw.
Optioneel kunnen we de City voor jou in
elke gewenste RAL kleur leveren.

Download
de Huka app

om de City virtueel in 
ware grootte te bekijken 

in jouw ruimte!

RAL 
7047

RAL 
5009Incl. hydraulische schrijfremmen 

& anti-lek banden.



Maak een 
gratis

proefrit!

DE SOCIAL BIKE

Duofiets Orthros

Vind je het leuk om er samen op uit te gaan, maar overheerst de angst om  
de controle over de fiets te verliezen? Kies dan voor de Orthros. Deze duofiets 
maakt het mogelijk om mobiel te zijn en fietsplezier te hebben voor twee. 
Onbeperkt. Bij de Orthros zitten de begeleider en passagier naast elkaar.  
Een gezellig praatje is zo een stuk gemakkelijker! Dankzij de ingenieuze 
constructie is de wegligging zeer stabiel. De Orthros is voorzien van diepte 
instelbare kunststof zitvoorzieningen. De waterafstotende geïntegreerde  
zit- en rugkussens zijn voorzien van comfortabel schuim. De kussens zijn  
vast gemonteerd ter voorkoming van diefstal.

Meer informatie over de Orthros vind je op www.huka.nl.

Comfortabel samen de weg op
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Vind je het leuk om er samen op uit te gaan, maar overheerst de angst om 
de controle over de fiets te verliezen? Kies dan voor de Orthros. Deze duofiets 
maakt het mogelijk om mobiel te zijn en fietsplezier te hebben voor twee. 
Onbeperkt. Bij de Orthros zitten de begeleider en passagier naast elkaar. 
Een gezellig praatje is zo een stuk gemakkelijker! Dankzij de ingenieuze 
constructie is de wegligging zeer stabiel. De Orthros is voorzien van diepte 
instelbare kunststof zitvoorzieningen. De waterafstotende geïntegreerde 
zit- en rugkussens zijn voorzien van comfortabel schuim. De kussens zijn 
vast gemonteerd ter voorkoming van diefstal.

Meer informatie over de Orthros vind je op www.huka.nl.

Comfortabel samen de weg op

Stel je eigen Orthros samen
Heb je de voorkeur voor een ander stuur of 
pedalen? Wil je graag de keuze hebben of je 
de passagier laat meetrappen? De Orthros 
is uit te breiden met diverse accessoires en 
opties en aan te passen aan jullie persoonlijke 
omstandigheden. Hierbij kan je denken aan 
een armsteunset, voetenbakjes etc. Bekijk de  
mogelijkheden via onze website of jouw dealer.

Kleuren
De duofiets Orthros wordt standaard
geleverd in mat zwart of zijdeglans wit.
Andere kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

RAL 
9005

RAL 
9016

Download
de Huka app
om de Orthros virtueel in 
ware grootte te bekijken 

in jouw ruimte!

  Uiterst stabiel en wendbaar door de
ingenieuze constructie, het differentieel 
en het lage zwaartepunt.

  De mogelijkheid om de passagier actief,
passief of niet mee te laten trappen.

  Oogcontact en een gezellig praatje tijdens
het fietsen Is eenvoudig te maken.

  10 jaar garantie op het frame en voorvork. 
Na registratie op www.huka.nl/garantie.

Incl. draaibare bijrijdersstoel
& anti-lek banden.



Maak een 
gratis

proefrit!

GESCHIKT VOOR KINDEREN EN VOLWASSENEN

Tandem Copilot

Zoek je een tandem waarbij de passagier de meeste beleving op de fiets
heeft en de bestuurder de meeste controle? Ervaar de tandem Copilot!
Het is de ideale oplossing wanneer je nog wilt fietsen, maar dit zelfstandig
niet (meer) mogelijk is. De Copilot geeft beide fietsers de vrijheid en
controle die je wenst. Bij de tandem Copilot zit de begeleider achterop in
plaats van voorop. Zo heeft de begeleider altijd goed zicht op de passagier.
De tandem is daarnaast aan te passen aan jullie specifieke voorkeuren en
wensen. Kortom met de tandem Copilot ga je samen probleemloos fietsen!

Meer informatie over de Copilot vind je op www.huka.nl.

Fiets voorop, voor de beste fietsbeleving!
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Fiets voorop, voor de beste fietsbeleving!

Stel je eigen Copilot samen
De Copilot is leverbaar met elektrische 
ondersteuning. Daarnaast is de tandem uit 
te breiden met diverse accessoires en opties. 
Denk aan een aangepast zadel, rugsteun of 
inschakelbare vrijloop. Bekijk de mogelijkheden
via onze website of bij jouw dealer.

Kleuren
De Copilot wordt standaard geleverd in  
zijdeglans wit of parel donkergrijs. Tevens 
kunnen we de Copilot optioneel voor jou in 
elke gewenste RAL kleur leveren.

Download
de Huka app
om de Copilot virtueel in 
ware grootte te bekijken 

in jouw ruimte!

  De begeleider achterop heeft een 
optimaal zicht op de bijrijder.

  Zowel de mee-stuurfunctie als de meetrap-
functie zijn voor de passagier instelbaar.

  Verkrijgbaar met- en zonder elektro
ondersteuning (Bafang) in twee modellen:
begeleider-kind (24”) &  
begeleider-volwassene (26”).

  10 jaar garantie op het frame. 
Na registratie op www.huka.nl/garantie.

RAL 
9023

RAL 
9016Incl. anti-lek banden.



Maak een 
gratis

proefrit!

STABIEL OP- EN AFSTAPPEN MET DRIE WIELEN

Tandem Copilot 3

Zoek je een tandem die extra stabiel en veilig is voor bijvoorbeeld een
beweeglijke passagier of een passagier met een verminderd evenwichtsgevoel? 
Ervaar de tandem Copilot 3. Dankzij de twee wielen heb je de juiste balans en 
ondersteuning die voor deze passagier benodigd is. Geschikt voor volwassenen 
en kinderen! Met behulp van het derde wiel kunnen beide berijders ook blijven 
zitten als de tandem stilstaat. Bij deze tandem kan alleen de begeleider sturen  
en heeft de passagier een stuur voor houvast. De Copilot 3 is licht fietsend  
en eenvoudig wendbaar, dankzij de intelligente constructie. Het is een tandem 
om samen van het fietsen te genieten zonder zorgen!

Meer informatie over de Copilot 3 vind je op www.huka.nl.

Extra veilig met de passagier voorop
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Zoek je een tandem die extra stabiel en veilig is voor bijvoorbeeld een
beweeglijke passagier of een passagier met een verminderd evenwichtsgevoel? 
Ervaar de tandem Copilot 3. Dankzij de twee wielen heb je de juiste balans en 
ondersteuning die voor deze passagier benodigd is. Geschikt voor volwassenen 
en kinderen! Met behulp van het derde wiel kunnen beide berijders ook blijven 
zitten als de tandem stilstaat. Bij deze tandem kan alleen de begeleider sturen  
en heeft de passagier een stuur voor houvast. De Copilot 3 is licht fietsend  
en eenvoudig wendbaar, dankzij de intelligente constructie. Het is een tandem 
om samen van het fietsen te genieten zonder zorgen!

Meer informatie over de Copilot 3 vind je op www.huka.nl.

Extra veilig met de passagier voorop

Stel je eigen Copilot 3 samen
Wil je een aangepast zadel, stuur of pedalen?
Er zijn diverse mogelijkheden om de Copilot 3
uit te breiden. Tevens heb je de mogelijkheid 
om de passagier wel of niet (actief) mee te 
laten trappen. Daarnaast kunnen we extra 
ondersteuningen bieden zoals een rompsteun 
of voetfixaties. 

Kleuren
De Copilot 3 wordt standaard geleverd in 
zijdeglans wit of parel donkergrijs. Andere 
kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

   Uiterst stabiel door de twee wielen voor.  
Ook voor beweeglijke passagiers.

   Verkrijgbaar in twee modellen: begeleider-
volwassene & begeleider-kind.

   Standaard voorzien van een afneembaar
 en kantelbaar voorframe, waardoor je
 gemakkelijker kunt opstappen en de fiets
 compacter kunt stallen.

   10 jaar garantie op het frame. 
Na registratie op www.huka.nl/garantie.

RAL 
9023

RAL 
9016Incl. afkoppelbaar- en kantelbaar 

voorframe & anti-lek banden.



Maak een 
gratis

proefrit!

VROLIJK & VEILIG VOOR KINDEREN

Kinderfiets AT-serie

Ben je op zoek naar een kinderfiets die meer stabiliteit of ondersteuning 
biedt? Met de aangepaste AT fiets kan jouw kind lekker fietsen zonder 
moeite. Buiten spelen, op de fiets naar school en spelen met vriendjes? Het 
kan makkelijk! Dankzij de brede opstapconstructie is het op- en afstappen 
nog eenvoudiger. Tevens is de aangepaste kinderfiets geheel op de wensen 
en omstandigheden van jouw kind af te stemmen. Zo kan de eenvoudig 
wendbare fiets in alle hippe, stoere en vrolijke RAL kleuren geleverd worden. 
Jouw kind kan met plezier fietsen en hoeft verder nergens aan te denken!

Meer informatie over de AT fiets vind je op www.huka.nl.

Speciaal ontwikkelde fiets voor kinderen
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Speciaal ontwikkelde fiets voor kinderen

Stel je eigen AT fiets samen
Wil je een ander zadel, stuur of pedalen? 
De AT fiets is uit te breiden met diverse 
accessoires en opties. Daarnaast kunnen we
extra ondersteuningen bieden zoals een 
duwstang of een rugsteun. Bekijk de 
mogelijkheden via onze website of bij jouw 
dealer.

Kleuren
De AT-A wordt standaard geleverd in 
lichtblauw. De AT-B wordt standaard geleverd 
in het zijdeglans felblauw of roze. Andere 
kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

RAL 
5015

RAL 
3014

RAL 
5024

   Verkrijgbaar in twee maten: AT-A en AT-B.

   Veilig op- en afstappen en eenvoudig
 wendbaar, vanwege de driewielconstructie
 en het lage zwaartepunt.

   Lichtlopende fiets met een stabiele 
 wegligging.

   10 jaar garantie op het frame en voorvork. 
Na registratie op www.huka.nl/garantie.

Incl. anti-lek banden.



Maak een 
gratis

proefrit!

FIETS & ROLSTOEL INEEN

Rolstoelfiets Diaz

Ben je afhankelijk van de rolstoel en wil je graag samen van de buitenlucht
genieten? De rolstoelfiets Diaz met Dutch Design brengt je waar je naartoe
wilt en is geschikt voor zowel kinderen als volwassenen. Dankzij de
uitgekiende constructie en onafhankelijke hydraulische vering fiets je zeer
comfortabel en veilig. Wil je graag onderweg een stop maken? Koppel het
rolstoel gedeelte eenvoudig af en gebruik deze vervolgens als
duwrolstoel. Zeer praktisch als je samen een boodschap wilt doen of een
terrasje wilt pakken.

Meer informatie over de Diaz vind je op www.huka.nl.

Comfortabel eropuit in de buitenlucht
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RAL 5011

RAL 5009

RAL 6028

RAL 9005

RAL 9005

RAL 7047Comfortabel eropuit in de buitenlucht

Stel je eigen Diaz samen
Naast de extra ondersteuningen die we
kunnen bieden zoals zijkussens, waarmee de
zitbreedte aangepast kan worden, is de Diaz
geschikt voor maatwerk. De standaard zitunit
kan eenvoudig vervangen worden door
een orthese of een kinderzit.

Kleuren
De Diaz wordt standaard geleverd in 
zwart-grijs, staal- en azuurblauw en 
dennengroen-zwart.

   Standaard uitgerust met een Bafang
 middenmotor die zorgt voor een
 natuurlijke aandrijving.

   De Diaz fietst zeer comfortabel en veilig,
 dankzij de onafhankelijke vering in het
 frame en de hydraulische schijfremmen
 aan de voorzijde.

   Het rolstoel gedeelte is eenvoudig aan- 
en afkoppelbaar zonder loskoppeling  
van rem- en/ of versnellingskabels.

   10 jaar garantie op het frame. 
 Na registratie op www.huka.nl/garantie.

Download
de Huka app

om de Diaz virtueel in 
ware grootte te bekijken 

in jouw ruimte!

Incl. middenmotor & 
afkoppelbaar rolstoel gedeelte.



Maak een 
gratis

proefrit!

DÉ SCOOTMOBIEL DIE IEDEREEN PAST

Scootmobiel Classic

Heb je moeite met lopen of fietsen en wil je zelfstandig grotere afstanden
afleggen? Ervaar de scootmobiel Classic! Dit robuuste vervoersmiddel is
geschikt voor onder andere gewone wegen, bossen en heuvelachtige
gebieden. Een bijkomend voordeel is dat de driewielscooter geschikt is tot
een maximale draagkracht van 300 kg. De Classic heeft een eigentijds
uiterlijk en is voorzien van de nieuwste technieken. Tevens is de Classic
onderweg eenvoudig op te laden. De scootmobiel is in drie modellen
leverbaar: Classic DX2, Classic MAXX2 (standaard versie) en Classic
MAXX2 (smalle versie). De Classic biedt je zorgeloos veel rijplezier!

Meer informatie over de Classic vind je op www.huka.nl

Offroad motor met enorme draagkracht
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Offroad motor met enorme draagkracht

Stel je eigen Classic samen
De Classic is uit te breiden met diverse
accessoires en opties. Wil je jouw
driewielscooter voorzien van bijvoorbeeld
eenhandige bediening, een hoofdsteun of 
een windscherm? Verschillende opties zijn
mogelijk. Beide Classic’s hebben een andere
uitstraling. De verschillen zitten o.a. in de
belastbaarheid en de zitbreedte.

Kleuren
De scootmobielen Classic DX2 en Classic
MAXX2 worden standaard geleverd met een
rode bekapping en carrosserie.

   Snelheid instelbaar tot 25 kilometer 
per uur.

   Belastbaar tot maar liefst 300 kg.

   Geschikt voor bijna elk terrein incl.
 heuvelachtige gebieden met een
 stijging tot 30%.

   Comfortabel rijgedrag dankzij het
 geveerde onderstel en schokbrekers.

   Voldoet aan alle Europese 
veiligheidsnormen.

RAL 
3020Incl. stokhouder, bagagemand  

& afsluitbare bagageruimte.



Maak een 
gratis

proefrit!

DÉ SCOOTER VOOR ROLSTOELGEBRUIKERS

Rolstoelscooter Pendel
Zelfstandig & comfortabel de weg op
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Ben je afhankelijk van een rolstoel en wil je graag zelfstandig en veilig
grotere afstanden afleggen? Maak kennis met de rolstoelscooter Pendel!
De rolstoelscooter is hét alternatief voor de auto of (regio)taxi. De Pendel
is eenvoudig in gebruik, doordat je geheel zelfstandig met jouw eigen
rolstoel in en uit kunt rijden! Vervolgens breng je de rolstoel omhoog met
de lift en ben je klaar om weg te rijden. Een inspannende transfer is dus
niet nodig! Met een maximale snelheid van 25 km/u en een actieradius
tot 60 kilometer kom je snel en veilig waar je moet zijn. Wat een vrijheid!

Meer informatie over de Pendel vind je op www.huka.nl.



Stel je eigen Pendel samen
De Pendel is geheel naar wens en smaak uit
te breiden met diverse accessoires en opties.
Wil je een extra spiegel, transfer handgrepen
of een aangepaste achterklep die afgestemd
wordt op jouw rolstoel? Diverse opties zijn
mogelijk.

Kleuren
De rolstoelscooter Pendel is standaard  
leverbaar in de volgende kleuren: zwart, blauw, 
grijs, groen, rood of oranje.

RAL 
9017

RAL 
5025

RAL 
7043

RAL 
6028

RAL 
3001

Y4-Y 
4356

   Geheel zelfstandig bedienbaar met een
 actieradius tot 50 km.

   De geveerde voorvork en de luchtvering 
aan de achterzijde zorgen voor een 
comfortabel rijgedrag.

   Door de elektrische aandrijving is de Pendel
 stil, emissievrij en goedkoop in gebruik.

   Voldoet aan strenge Europese  
veiligheidseisen en is als medisch  
hulpmiddel goedgekeurd.

Incl. 2 rijstanden
& achteruitrijfunctie.



Om zo goed mogelijk aan te sluiten  
bij de behoeften van de individuele 
berijders, vinden wij een goede service 
essentieel!

We nemen uitgebreid de tijd voor je om 
je te adviseren over de meest geschikte 
fiets of ander vervoersmiddel. Dit kan 
bij jou op locatie, bij jouw Huka dealer 
of bij ons in de showroom.

We hanteren een korte levertijd op het 
standaard Huka assortiment.

We leveren Hollandse kwaliteit waar 
we trots op zijn. We hanteren een 
garantietermijn van 10 jaar op het 
frame en voorvork, zodra je jouw fiets 
hebt geregistreerd op www.huka.nl/
garantie! Daarnaast voeren we dagelijks 
kwaliteitsborging uit door onze Huka 
producten uitvoerig te testen.

Individuele aanpassingen in de vorm
van maatwerk of (extra) accessoires
zijn bespreekbaar bij iedere fiets of
vervoermiddel dat wij leveren.

Service



Hebben we het idee dat een fiets nog 
beter kan? Dan werken we aan een 
oplossing. Zo snel en goed mogelijk. 
We zitten vol innovatieve ambities en 
vernieuwen con-ti-nu. Uiteraard met 
de vereiste functionaliteit en Dutch 
design.

Heb je vragen aan ons? Onze korte
persoonlijke communicatielijnen
zorgen ervoor dat je snel en goed op
de hoogte wordt gebracht.

Onderhoudservice 
via dealer
Om jouw Huka in optimale conditie te houden 
adviseren wij om het periodieke onderhoud bij jouw 
Huka dealer te laten uitvoeren. Zij kunnen je ook 
ondersteunen met reparatie verzoeken. 
Op de website vind je een overzicht van jouw 
dichtsbijzijnde Huka dealer.



Huka maakt je wereld makkelijker   www.huka.nl

Huka   +31(0)541 572 472   info@huka.nl

Jouw Huka-dealer

Altijd een dealer in de buurt
Met een uitgebreid aanbod aan dealers verspreid over geheel Nederland en een
geselecteerd dealernetwerk in het buitenland is er altijd een Huka dealer bij jou
in de buurt.

Maak een gratis proefrit
Een gratis proefrit op één van onze fietsen of andere vervoersmiddelen behoort
tot de mogelijkheden! Deze proefrit kunnen we verzorgen bij jou op locatie,  
bij jouw Huka dealer of bij ons in de showroom.

Service
Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van de individuele berijders,
vinden wij een goede service essentieel! Huka staat bekend om haar goede
service en vergaande betrokkenheid. Heb jij een Huka fiets of ander vervoermiddel
van Huka in bezit en wil je graag het periodieke onderhoud laten verrichten?
Onze dealers voeren alle werkzaamheden rondom het onderhoud graag voor je uit!


