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Flyer Upstreet6 HS

Artikelnummer 164523002004106
Merk Flyer
Naam Upstreet6 HS

Normale Prijs € 5.399,00

Opruimingsprijs € 4.199,00

OMSCHRIJVING
Zoef met hoge snelheid over het asfalt en geniet van de acceleratie, voel de wind in het gezicht, vermijd de drukke ochtendspits, rijd in
stijl langs de files en voorkom stress en parkeerproblemen. De Upstreet6 staat symbool voor de nieuwe vorm van dagelijkse mobiliteit
die steeds verder inburgert. 

Met deze fiets rijdt men op een efficiënte, actieve en duurzame manier van A naar B. Deze snelle e-bike (speed pedelec) biedt
pedaalondersteuning tot 45 kilometer per uur en is ontworpen voor het woon-werkverkeer. 

De achterwielmotor is krachtig en vrijwel geruisloos en zorgt zo voor een dynamische rit. De Upstreet6 is stijlvol vormgegeven met een
strakke belijning en fraaie details, zoals het FIT D1 Display dat in de stuurpen is weggewerkt. Ook de FLYER FIB-batterij is volledig
geïntegreerd. Deze heeft een capaciteit van 810 Wh en is daarmee geknipt voor grotere afstanden. De batterij levert een constant
vermogen tijdens langere woon-werkritten en draait zijn hand niet om voor een extra ommetje. Het woon-werkverkeer was nog nooit zo
plezierig.

 

SHOWROOM OPRUIMING

Profiteer nu van extra hoge kortingen tijdens onze showroom-opruiming.

Om plaats in onze showroom te maken ruimen wij alle modellen van de voorgaande collectie op. Profiteer daarom nu van extra hoge
kortingen op onze showroommodellen. Het betreft een beperkte selectie fietsen dus wacht niet te lang, van elk model is vaak nog maar
één exemplaar beschikbaar! 

Fietsen uit de showroomopruiming zijn nieuwe fietsen (niet gebruikte fietsen) die een geruime tijd op verschillende locaties in onze
showroom gestaan en kunnen lichtelijk beschadigd zijn. Op deze fietsen is daarom een extra hoge korting van toepassing!

 

Specificaties

Model Upstreet6 HS Kleur 1 Black Gloss

Modeljaar 2021 Frame Aluminium, Internal Cable Routing

Roger Wijnen sportief fietsen

Service 046-4742966 (optie 1) Mauritslaan 120 www.sportieffietsen.nl  

Verkoop 046-4742966 (optie 2) 6161HZ Geleen info@sportieffietsen.nl  
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Versnellingssysteem Shimano Deore, 11-42T Aantal versnellingen 10

Wielset Flyer Disc Wielmaat 27.5"

Banden Continental Contact Plus City 27.5 X  2.20 Voorvork SR Suntour MobiE 45 Air

Accu Flyer FIB-810 (804 Wh / 16.75 Ah / 48V) Motor TDCM HCA5

Display FIT D1 (3.5" kleurendisplay) Afneembaar display Nee

Highspeed Ja Afneembare accu Ja

Beschikbare maten Alleen nog beschikbaar in framemaat:
Medium
BELANGRIJK
Helaas kunnen wij deze fiets niet meer
bestellen, informeer daarom vrijblijvend of
bovenstaande framemaat nog beschikbaar
is!

Gewicht 32 kg. (incl. accu)

Roger Wijnen sportief fietsen

Service 046-4742966 (optie 1) Mauritslaan 120 www.sportieffietsen.nl  

Verkoop 046-4742966 (optie 2) 6161HZ Geleen info@sportieffietsen.nl  


