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Sensa Emilia Lady Comp 2019

Erg populair...…..

WaarderingNog niet gewaardeerd
Prijs
Basisprijs € 1175,00
Verkoopprijs met korting:
Verkoopprijs € 995,00
Korting -180,00 €

Stel een vraag over dit artikel

Beschrijving
Sensa heeft 2 modellen dames racefietsen. De Sensa Emilia Lady Comp en de Sensa Emilia Lady Tiagra. Deze Sensa Emilia Lady Comp is
afgemonteerd met de zeer populaire Shimano 105 7000 groep met 22 versnellingen. Uitgevoerd met een compact crankset. Een vlakke rit ,of
heerlijk in Limburg fietsen ,of zelfs naar de Alpen ?? Het kan allemaal met deze perfect afgemonteerde fiets. Speciale dameszadel en de
mogelijkheid voor een 2de bidonhouder. De versnellingskabels zijn weggewerkt in het frame en het heeft frame heeft gladde lasnaden.
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Uitgevoerd met een carbon voorvork die meegespoten is met kleur van het frame.
Op voorraad en te zien in de winkel

Framehoogte 48cm - 51cm - 54cm - 56cm
Cassette achter 11-32
Compact crankstel 50x34
Shimano 105 7000 groep

We hebben 1 Sensa Emilia Lady Comp 2019 in framehoogte 51cm op voorraad staan. Deze bieden we aan voor € 950,00. Rijklaar afgeleverd !!
Thuisbezorging € 35,00 en bij afstand verder dan 150 km enkele reis vragen we € 50,00 bezorgkosten. Zonder extra kosten ook af te halen in
de winkel.

Komt u naar de winkel dan meten wij u goed op met www.cyclefit.nl meetsysteem voor de juiste framehoogte en zitpositie. Dit voorkomt rug en
schouder klachten.

Fiets wordt altijd rijklaar afgeleverd met service & garantie zonder verdere extra kosten.
Gratis thuisbezorging voor geheel Nederland en Belgie.
Betaling mogelijk bij aflevering. Dus niet eerst van te voren.
Besteld u graag de fiets online hier ?? Bel of mail info@adverstegenfietsen.nl of kom naar de winkel.

Heeft u vragen of wensen bij deze fiets ?? Laat het ons weten info@adverstegenfietsen.nl
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