www.adverstegenfietsen.nl/victoria-12.8=ebike

Victoria 12.8 E-Bike

Geweldige prijsaanbieding , maar wel op = op

WaarderingNog niet gewaardeerd
Prijs
Basisprijs € 2899,00
Verkoopprijs met korting:
Verkoopprijs € 2399,00
Korting -500,00 €

Stel een vraag over dit artikel

Beschrijving
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Victoria 12.8 2019. Accu in frame weggewerkt en makkelijk uitneembaar.
Accu 500w met actieradius tot 160km in ECO stand.
Bosch performance motor met 70Nm
Voorzien met een snellader , opladen van leeg tot vol +/- 2uur.
Verende voorvork , verende zadelpen
Shimano hydraulische schijfremmen
10 versnellingen Shimano Deore

Er zijn nog enkele leverbaar tot de nieuwe 2020 collectie leverbaar word.
Deze 2019 hebben wij nu voor een geweldige prijsaanbieding voor € 2399,00 rijklaar afgeleverd en thuisbezorgd.

Deze fiets is ook te leasen bij ons. Voor u zelf of via uw werkgever ?? Het kan allemaal. Informeer bij ons.

Verkrijgbare heren framehoogte 55cm , lengte tot 1.86m
60cm , lengte tot 1.98m

matzwart met blauwe accenten

Verkrijgbare dames framehoogte 46cm , lengte tot 1.76m met lage opstap
51cm , lengte tot 1.82m met lage opstap , levertijd +/- 3 weken.

matzwart met rode accenten
Verkrijgbare dames framehoogte 48cm met sportief frame , lengte tot 1.78m

matzwart met rode accenten
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Elke fiets wordt rijklaar afgeleverd met service & garantie zonder verdere extra kosten.
Gratis thuisbezorging in Nederland & Belgie.
Bij online bestelling in onze webshop , geef dan in uw bestelling in vakje aantekeningen / speciale verzoeken verzoeken aan welke framehoogte
u graag zou willen en/pf dames en/of heren model. Telefonisch of per e-mail bestellen kan ook. Dan kunnen we ook makkelijk uw vragen
beantwoorden.
Betaling mogelijk bij aflevering bij u thuis met PINpas.

Heeft u vragen of wensen over deze Victoria 12.8 ?? Bel of e-mail ons info@adverstegenfietsen.nl of kom naar de winkel.
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