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Flyer Gotour6 7.10 Comfort

Artikelnummer 420258
Merk Flyer
Naam Gotour6 7.10 Comfort

Normale Prijs € 4.499,00

Opruimingsprijs € 4.099,00

OMSCHRIJVING
Met de Gotour6 bestaan er geen grenzen en wordt tegenwind een plezier op zowel de korte als lange afstanden. Het vooruitstrevende
ontwerp en de onopvallende frame-integratie van de aandrijving en batterij maken van de Gotour6 de elektrische toerfiets van de
volgende generatie. Of het nou gaat om de kabelgeleiding door het frame of om de onderdelen die qua functie en uiterlijk op elkaar zijn
afgestemd: de Gotour6 scoort punten vanwege de aandacht voor details. Ook de rijeigenschappen zijn van het hoogste niveau. Met
het comfortabele frame en de harmonieuze en fluisterstille Bosch-aandrijving tovert de Gotour6 een FLYER-glimlach op ieders gezicht.
Er zijn twee frame-uitvoeringen en de keuze in onderdelen is groot. Zo is het mogelijk om voor een onderhoudsvrije riemaandrijving te
kiezen. Daarmee laat deze high-end e-bike niets te wensen over. Met deze premium perfectionist is elke rit een genot.

 

PLUSPUNTEN 

Zeer potente Bosch Performance Line 65Nm motor GEN4 

Stijlvol in het frame geïntegreerde Bosch 625Wh accu

Hydraulische schijfremmen

Makkelijk verstelbare zadel- en stuurhoogte

ACTIERADIUS 

De aan ons door klanten meest gestelde vraag is onbetwist 'hoeveel kilomters kan ik met deze e-bike afleggen'.  De afstand
(actieradius) je met een e-bike kunt afleggen hangt af van een aantal factoren. Om te berekenen hoeveel kilometer je met een
betreffende e-bike kunt fietsen, heeft Bosch de actieradius-calculator ontwikkeld. 

KLIK HIER OM DE ACTIERADIUS TE BEREKENEN

 

SHOWROOM OPRUIMING 

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

Roger Wijnen sportief fietsen

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

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

https://www.bosch-ebike.com/nl/service/actieradius-calculator/
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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 Gotour6 7.10 Comfort Kleur 1 Silver

Modeljaar 2022 Frame Aluminum

Versnellingssysteem Shimano Deore LinkGlide, 11-43t Aantal versnellingen 10

Wielmaat 28" Banden Schwalbe Big Ben 28X2.15

Voorvork SR Suntour MoniE 25 Coil, 75 mm Accu Bosch PowerTube 625

Motor Bosch Performance Line Display Bosch Intuvia

Afneembaar display Ja Highspeed Nee

Afneembare accu Ja Beschikbare maten Comfort   S,M, L
Gents    M, L

Interesse in deze fiets? Informeer dan
vrijblijvend of de benodigde framemaat nog
beschikbaar is!

Gewicht 30kg
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