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E bravo app

Zoeken is opgeslagen in uw opgeslagen zoekers in mijn 2ndHands Verkoper is toegevoegd aan uw favoriete verkopers in mijn 2ndhands Verkoper is verwijderd uit uw favoriete verkopers € 2.299,00 Ophalen of verzenden € 0,00 Aandeel via: Chat Staat : New Year's Construction : 2020 Mileage : 0 kmSHOP LOMMEL. Verkoop / Onderhoud / Reparatie
uitsluitend voor gemotoriseerde tweewielige voertuigen. De moeite waard uw vertrouwen voor jaren! GTS E-BRAVO - 100% Electric.Equipped met een krachtige 1500W motor en een 72V/20AH Lithium batterij. Volledige LED-verlichting rondom, ruimte voor 2. Rijbereik 1 batterij = 25KMh - 80Km / rijbereik 45KMh - 60Km.Rijbereik 2 batterij = 25KMh - 160Km
/ rijbereik 45KMh - 120Km.Prijs voor 2e batterij = €749.-Deze moderne scooter is geschikt voor dagelijks gebruik. Verkrijgbaar in klasse A/25 of B/45.Fabrieksgarantie voor 24 maanden. Merk: GTSModel: E-BRAVOMotor: 1500WClass: A /25 of B/45Built Jaar: NEWCly Mileage: € 75.-Color: Diverse colorMolse gravel 164 - 3920
LommelOPENINGUREN:Maandag: GESLOTEN Dag tot vrijdag: 10.00/18.00 continu. Lees de volledige beschrijving Beschrijving Instortende zoekcode: m1603000249 Chat Geen aanbiedingen geplaatst. Kaart Houd er rekening mee dat de weergave op het tabblad niet overeenkomt met het exacte adres van de adverteerder. Elke dag hebben we te maken
met duizenden gemelde viewfiners. Wij geven de voorkeur zoekers die zijn gemeld door meerdere bezoekers. Lees hier het beleid en de voorwaarden die van toepassing zijn op het plaatsen van zoekopdrachten. Elektrische scooter, die ook lijkt op een klassieke scooter. De verwijderbare batterij is eenvoudig op te laden op de sleuf. Maar met de nodige
moderne gadgets zoals alarm, cruise control en reverse series functies. Mooi design met veel details zoals LED daglicht. Buddyseat kan ook een helm of voedsel buiten de batterij of batterij dragen. Cruise Control achterruit om het gemakkelijker te maken om te manoeuvreren. Fantastische elektrische scooter voor iedereen! Motor MotorNaaf 1500 w 110
N.mAccuACCU LG Lithium 72v 20 AhAction RadiusAcclinesAccline radius 65km/ 25 km 50km/45kmMax Torque110 N.mLoad time4 hoursIorance zone for3.50 X 1 0Sergy achterzijde 3 .50 X 10Rem voorschijf rem schijfrem Dempers hydraulische schokdempers achterSubscent hydraulische schockbrekersExtraCruise control, Achterzijde, Alarmsysteem
Leverancier in 25 km / 45 km In alle bussen in Brabant vervoerders Arriva en Hermes u ook reizen met mobiele reiskaarten via tranzer applicatie. Download Tranzer: M-ticket app Tranzer is een reisplanner-app waar je ook direct tickets kopen. Alle verschillende reisopties van A tot B worden weergegeven met prijs. Zo u besluiten om met de bus, auto, taxi of
fiets te gaan en u ook meteen zien wat de rit kost. Mobiele tickets worden gebruikt in de trein, bus, tram en taxi, evenals bij de toegangspoorten op stations Tranzer is gratis te downloaden voor iOS en Android. Werkt Tranzer schoffel? Download de Tranzer-app. Kies is bestemming, selecteer uw reis, koopa is ritkaart en ga! Ga reizen? De M-tickettrein van
Activeer rijdt in de bus. Bij vervoerder Arriva in West- en Oost-Brabant is kun voldaan aan het ticket in- en uitchecken deur de linecode vanaf is smartphone te scannen in de bus. Bij vervoerder Hermes tegen Zuidoost Brabant moet de bekeuring is voor de chauffeur. Leave op: zodra is een ticket activeert, gaat de geldigheidsperiode inches Is ziet op het ticket
schoffel lang's (nog) reizen kunt. Als de geldigheid is verlopen, kun is niet meer reizen. Handig: Met de Tranzer-app kun is ook kaartjes voor meerdere reizen en mensen. Engels? Meer informatie over trance in het Engels Deze app is alleen beschikbaar in de App Store voor iPhone, iPad en Apple TV. Stream je favoriete shows met Bravo! Volledige
afleveringen en live tv van Real Housewives, Underboard Mediterranean, Southern Charm, Watch What Happens Live with Andy Cohen, Million Dollar Listing Los Angeles en nog veel meer. Download de app nu om volledige afleveringen, clips en live stream alle bravo shows te bekijken, allemaal op één plek! Ga aan de slag door je aan te melden bij uw tv-
provider (kabel, satelliet of digitaal). Bravo ondersteunt de meeste tv-aanbieders, waaronder DirecTV, Xfinity, Spectrum, AT&amp;T en Verizon. Meld u aan voor het NBCUniversal In-App-profiel met uw Facebook-, Google- of e-mailaccount om uw favoriete programma's uit onze familie van apps te synchroniseren en precies te blijven volgen waar u was
gebleven op al uw apparaten. Je ontvangt ook drie credits om gratis afleveringen te bekijken voordat je je aanmeldt bij je tv-provider. Bekijk afleveringen van al je favoriete bravo shows vandaag! BRAVO APP KENMERKEN: Bekijk Bravo ShowsCatch's nieuwste afleveringen van uw favoriete Bravo shows: Real Housewives of New JerseyThe Real
Housewives of AtlantaBelow DeckVanderpump RulesAnd meer! Bekijk de nieuwste afleveringen van de nieuwe Bravo-programma's van je WayWatch de dag nadat ze op tv zijn uitgezonden. Live stream en schema beschikbaar 24 / 7 bij het inloggen met de tv-provider. Chromecast en AirPlay compatibel! Start afleveringen in de app en stream naar je tv.
Kun je een aflevering niet in één sessie afmaken? De app bespaart uw ruimte, zodat u later verder kijken! Voor snelle toegang tot de nieuwste afleveringen, markeer ze als favorieten. Ontdek NBCUniversal ContentAccess voor on-demand content van de NBCUniversal-familie van netwerken (waaronder NBC, E!, Bravo, USA, SyFy, Oxygen, MSNBC, CNBC,
Universal Kids, Telemundo en Universo). Stream uw favoriete NBCUniversal-netwerk in de app. Een speciale pagina voor elk netwerk presenteert de heetste serie. Catalogus van recente en throwback favorieten beschikbaar om naar te kijken. Sessies filteren op genre tijdens het browsen. NBCUniversal ProfileOclose NBCUniversal Profile favorieten en
opslaan shows op al uw apparaten. Blijf je favoriete programma's bekijken waar je op elk apparaat bent gebleven. Krijg drie credits om afleveringen van afleveringen te ontgrendelen Gratis! OPMERKINGEN OF VRAGEN? Neem contact op iOS@nbcuapps.zendesk.com voor hulp. Let op: het gebruik van de App is beperkt tot de Verenigde Staten en haar
grondgebied. Video is toegankelijk via 3G-, 4G-, LTE- en Wi-Fi-netwerken. Er kunnen gegevenskosten in rekening worden gebracht. Privacy: Mijn persoonlijke gegevens verkoopt niet: Deze app bevat nielsen's eigen meetsoftware waarmee u bijdragen aan marktonderzoek, zoals Nielsen TV-ratings. Voor meer informatie over onze digitale meetproducten en
uw beslissingen daarover u terecht meer informatie. 11.12.2020 Versie 7.18.5 • Bug fixes, prestatieverbeteringen en kleine ontwerpupdates Ik heb me sinds de lancering van het netwerk aan Bravo gecommitteerd en hou van eigenlijk elke show! Serieus, ik hou van Bravo. Echter, mijn grootste probleem met de app is consistente glitches bij het bekijken van
afleveringen. Soms, als u de video pauzeert, u uw zetel verliezen door de episode te stoppen. Mijn internetverbinding is geen probleem, maar om welke reden dan ook, soms video's pauzeren en nemen een lange tijd om te laden. Er zijn te veel advertenties. Ik kan omgaan als een tot twee advertenties, maar maak ze niet twee minuten per stuk of als 5
verschillende advertenties. Ik gebruik bewust apps om advertenties te vermijden. Ik houd van hoe de nieuwe episoden snel omhoog op app zijn. Side note, zou het echt nuttig zijn om Behind the Scenes / Nooit eerder gezien afleveringen in een aparte categorie, in plaats van met afleveringen van het seizoen. Ik raakte geïrriteerd met het moeten graven door
afleveringen op zoek naar een nieuwe aflevering. Bedankt Bravo, voor het breken van mij weg van mijn werkelijkheid om zich te concentreren op andermans problemen en drama :) Verschrikkelijke toepassing. App glitches non-stop! Constante foutmeldingen. Geen andere apps hebben problemen. Alleen Bravo! Hij nam meer video's om te laten zien. Die
glitch en je de woorden niet om de paar seconden horen. Bovendien, als je het pauzeert, zal het niet opnieuw opstarten. Hij maakt zijn horloge weer en twee keer het bedrag van de advertenties en vervolgens meerdere advertenties! Meer advertenties dan ik ooit heb meegemaakt in mijn leven! Betaal niet meer voor dit premium kanaal, want er is niets
premium over! Ik kan niet op aanvraag een show krijgen. Het is basic AF! Geen excuus voor deze Bravo vuilnis! Blijf op de hoogte van de kwaliteit en functies van alle andere geweldige netwerktoepassingen of ga uit de weg! Ik kijk nauwelijks meer omdat ik geen geduld heb voor verspilde tijd en ongemak! Je geen nieuwe afleveringen tegelijk met tv-tijd/dag
bekijken! Het is belachelijk!!!!!! Zo frustrerend!!!! Niet iedereen wil gegijzeld worden als hij tv kijkt in de woonkamer! Sommigen van ons liever een tablet rond het huis of tot in onze bedden met een tablet en koptelefoon om niet te storen anderen of slapen partners etc! Helemaal niet geschikt, moeilijk te navigeren, vind afleveringen niet clips! We willen
volledige afleveringen! Ze zijn allemaal buiten de orde geschud. zoeken nooit vrijgegeven etc etc zo lame! Ik hou van de app! Hij heeft een aantal van mijn favoriete shows op en ik kijk naar hen allll tijd. Als je, adviseer ik echt het aansluiten van de app op uw tv-provider, omdat anders zijn moeilijk om afleveringen te bekijken. Ik gebruikte om bravo op mijn TV
te letten alvorens ik app kreeg, zodat had ik nooit een oude update die waarschijnlijk veel beter dan de huidige update was, maar ik houd werkelijk van de huidige update! Het ziet er echt cool en het maakt alle shows kijken echt interessant. Het enige dat me stoort is hoeveel advertenties er in een aflevering. Ik zou eerlijk gezegd prima met hoeveel
advertenties er zijn, als ten minste veranderde ze eens in de zoveel tijd, maar ik weet letterlijk de dialoog van sommige advertenties vanwege hoe vaak ik ben gekomen. Privacybeleid voor ondersteuning van ontwikkelaarswebsites
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