www.adverstegenfietsen.nl/sensa-livigno-sport-2019

Sensa Livigno Sport 29 2019

Uit voorraad leverbaar ……….

WaarderingNog niet gewaardeerd
Prijs
Basisprijs € 899,00
Verkoopprijs met korting:
Verkoopprijs € 599,00
Korting -300,00 €

Stel een vraag over dit artikel

Beschrijving
De Sensa Livigno Sport 2019. Uitgevoerd met 30 versnellingen. Kies je voor deze uitvoering dan heb je een ATB waarmee je overal perfect uit
de voeten kunt. Met 10versnellingen achter kun je voledig door blijven trappen met volle kracht op de pedalen. Dat is dan ook het verschil met 9
versnellingen achter waarmee je dat niet kunt. Deze uitvoering met 3x10 versnellingen is bereikt door een topmodel XT Shimano
achterderailleur en schakeling DEORE. Grotere remschijven voor meer remkracht. Rock-Shox verende voorvork met Lock-Out functie vanaf
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stuur. De versnellingskabels zijn mooi weggewerkt en lopen door in het frame
Op voorraad en te zien in de winkel

30 versnellingen
Swalbe Smart-Sam buitenbanden
XT achterderailleur

Verkrijgbare framehoogte 29er wielmaat

19"' 49cm op voorraad in de kleur oranje en te zien in de winkel , geschikt voor lengte tot 1.86m

Livigno Limited Sport

Deze fiets kan voor deze scherpe prijs alleen in de winkel opgehaald worden.
Thuisbezorging is niet mogelijk !!
Besteld u graag de fiets hier online ?? Geef dan bij uw bestelling aan in vakje opmerkingen aan om welke framehoogte en wielmaat het gaat
welke fiets u graag zou willen. Na uw bestelling nemen we altijd nog even contact met u op om alles goed af te spreken en uw vragen te
beantwoorden.
Komt u naar de winkel dan meten wij u goed op met www.cyclefit.nl meetsysteem. Zo kunnen we de juiste framehoogte en zitpositie adviseren.
Zo voorkom je rug en schouderklachten.
Elke fiets word door ons rijklaar afgeleverd met service & garantie zonder verdere extra kosten.
Betaling mogelijk bij aflevering. Besteld u graag hier de fiets online en u wilt graag gebruik maken van de mogelijkheid van betalen bij aflevering
?? Kies dan voor de optie bankoverschrijving bij uw bestelling hier in de webshop.
Heeft vragen of wensen over deze Sensa Livigno Sport ?? Bel of mail ons info@adverstegenfietsen.nl of kom gezellig langs in de winkel.
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