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Troy E-Bike bakfiets

Erg populair

WaarderingNog niet gewaardeerd
Prijs
Basisprijs € 1999,00
Verkoopprijs met korting:
Verkoopprijs € 1949,00
Korting -50,00 €
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Stel een vraag over dit artikel

Beschrijving
De Troy bakfietsen worden steeds populairder. Vooral door zijn sterke prijs kwaliteit verhouding. Compleet en word rijklaar afgeleverd.
Standaard voorzien met een 13aH accu en deze geeft een actieradius van tussen 40 tot 60km. De allernieuwste kenmerkt zich door de dubbele
LED koplampen voor bij de bak.

Wij zijn officieel Troy & Vogue Premium dealer !!

Op dit moment is de Troy bakfiets uitverkocht. Deze krijgen we weer binnen half mei. Daardoor bieden we de Vogue Superior 3w
bakfiets voor een scherpe prijs aan. Bel of e-mail ons voor deze aantrekkelijke aanbieding. De Vogue Superior 3w bakfiets is wel snel
leverbaar.

Compleet met regenhuif en extra insteekkabel voor in slot.
Geschikt voor 4 kinderen met extra gordels
9 rijstanden ondersteuning
Sterke achterwielmotor met veel power voor fietsen in elke omgeving.
Matzwart met bruine banden
7 versnellingen
Makkelijk bedienbaar display
13aH bijna 500w accu , actieradius accu 40km tot 60km

We leveren inmiddels de allernieuwste Troy E-Bike bakfiets. Deze heeft nu schijfremmen op de wielen voor extra remkracht en kortere
remweg. Vernieuwd display met veel kleur en mooi design. En vernieuwde model accu.

We hebben nog niet de exacte foto van de nieuwe Troy bakfiets. Uiterlijk blijft hetzelfde , het gaat om de details. Juiste foto komt nog.

met bruine banden

incl. gratis extra kabelslot die goedgekeurd is voor fietsverzekering twv € 39,00
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+ extra stofvocht hoes voor als uw bakfiets thuis geparkeerd staat twv € 59,00

Troy E-Bike bakfiets is € 1949,00 en rijklaar afgeleverd en thuisbezorgd. Deze prijs is met de stofvocht hoes en AXA ART goedgekeurd
kabelslot.
Komt u graag zelf de bakfiets bij ons ophalen ?? Dan geven we u € 100,00 korting. € 1849,00 en rijklaar afgeleverd en met stof vocht
hoes en een AXA ART kabelslot. Wilt u graag gebruik maken van deze aanbieding dan kunt u het beste telefonisch of per e-mail
bestellen of kom naar de winkel.
Wordt rijklaar afgeleverd met service & garantie zonder verdere extra kosten.
Betaling mogelijk bij aflevering met PINpas.
Gratis thuisbezorging voor Nederland en Belgie.
Besteld u de bakfiets graag online hier en u zou graag pas betalen bij aflevering ?? Kies dan voor bankoverschrijving bij uw bestelling hier.

Heeft u vragen over de prijs of wensen over deze Troy E-Bike bakfiets ?? Bel of mail ons info@adverstegenfietsen.nl

Elders goedkoper gezien ?? Laat het ons weten. Dan leveren wij voor dezelfde prijs. Deze prijs moet wel bij iedereen te zien kunnen zijn.
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