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Sparta F7e Smart

Aantrekkelijke prijzen en nu of nooit deals

WaarderingNog niet gewaardeerd
Prijs
Basisprijs € 1749,00
Verkoopprijs met korting:
Verkoopprijs € 1299,00
Korting -450,00 €

Stel een vraag over dit artikel

Beschrijving
Omschrijving
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De F7E is een handige fiets voor de dagelijkse ritten. Dankzij de rotatiesensor en de 5 ondersteuningsstanden rijd je met minimale inspanning
een comfortabele snelheid. Heb je net even een extra duwtje in de rug nodig, dan kun je de gashandel gebruiken. De praktische F7e is voorzien
van een slimme track and trace module. Activeer het abonnement en je weet altijd waar hij staat. Volledig connected and protected dus.
Bovendien kan je een goedkope smart ebike verzekering afsluiten waarmee je veel premie kan besparen!

Rijd licht door de vrijloopmotor die geen weerstand geeft op het fietsen
Fiets met de meest comfortabele snelheid door de 5 ondersteuningsstanden
Vind altijd het juiste tempo die bij je past met de beschikbare 7 versnellingen
Kom met minimale inspanning makkelijk vooruit door de rotatiesensor
Extra duwtje op de momenten als dit even nodig is door de handige gashendel
Accu-keuze: 300 of 400 Wh
Op voorraad en te zien in de winkel

Framehoogte 53cm en is geschikt voor lengte 1.70m t/m 1.84m

Verende voorvork + verende zadelpen
Comfort zadel
Gesloten kettingkast en onderhoudsvrije versnellingen
Lage opstap
Wendbare fiets en makkelijk op en af te stappen
5 rijstanden ondersteuning
Kleur DARKREDMAT

Voorzien van een 300w accu en deze heeft actieradius tot 80km.

Meerprijs 400w accu + € 150,00 en deze heeft een actieradius tot 100km

Elke fiets word rijklaar afgeleverd met service & garantie zonder verdere extra kosten.
Gratis thuisbezorging in Nederland en Belgie. Bij afstand verder dan 135km enkele reis vragen we € 27,50 bezorgkosten.
2 jaar garantie op alle E-Bike onderdelen. Bij aflevering van de fiets krijgt u een garantiecertificaat van Sparta die op uw naam komt te staan.
Betaling mogelijk bij aflevering met PINpas. Kiest u graag voor online bestelling hier en u wilt graag betalen bij aflevering ?? Kies dan voor
bankoverschrijving bij uw bestelling hier. Na uw bestelling nemen we altijd nog contact met u op.

Heeft u vragen of wensen over deze Sparta F7e ?? Bel of mail ons info@adverstegenfietsen.nl of kom naar de winkel.
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