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Flyer Upstreet5 3.12 Mixed
Artikelnummer
Merk
Naam

420209
Flyer
Upstreet5 3.12 Mixed

Prijs

€ 3.649,00
Inruil mogelijk

OMSCHRIJVING

Of het nu in de stad is, in het snelle woon-werkverkeer of bij een omweg: met de Upstreet5 wordt elektrisch fietsen overal een ware
belevenis! De sterke Panasonic-motor, doordachte geometrie en stevige 28-inch-wielen met brede banden zorgen voor veel comfort en
veiligheid. Slimme innovaties, zoals de intuïtieve bediening van het kleurendisplay en de aandrijving zorgen voor onbeperkt rijplezier.

PLUSPUNTEN
Sportieve en stillere Panasonic GX Power Plus motor
Mooi compact 2" kleurendisplay
Grote accu met 630Wh capaciteit

LEVERTIJDEN
Zoals je reeds gemerkt zult hebben is de e-bike een hot item. Als je om je heen kijkt zie je zelfs al meer e-bikes dan gewone fietsen.
Door de grote vraag naar e-bikes is er een tekort ontstaan aan onderdelen en componenten. Door deze tekorten lopen de levertijden
op en kunnen wij op dit moment helaas geen concrete levertijden communiceren. Een levertijd van 2 tot 6 maanden is op dit moment
meer regelmaat dan uitzondering! Voor seizoen 2022 is nu al bekend dat er niet genoeg fietsen geproduceerd kunnen worden om aan
de grote vraag te voldoen. Ook voor het nieuwe seizoen zullen fietsen weer snel uitverkocht raken.
Wacht daarom niet tor het laatste moment met het reserveren/bestellen van je nieuwe fiets!

PRIJZEN
De op onze website vermelde prijzen zijn de door de fabrikant vastgestelde adviesprijzen. Deze prijzen zijn onder voorbehoud en
kunnen gedurende het seizoen nog wijzigen!
Specificaties
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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Flyer Upstreet5 3.12 Mixed
420209

Model

Upstreet5 7.23 Mixed

Kleur 1

Anthracite Gloss

Modeljaar

2022

Frame

Flyer Engineered Hydrogevormde buizen

Versnellingssysteem

Shimano Alivio

Aantal versnellingen

9

Wielmaat

28"

Banden

Schwalbe Smart Sam Classic Skin 28 x
2.25

Voorvork

SR Suntour MobiE A32 Coil, 75 mm

Accu

SIB-630

Motor

Panasonic GX Power Plus

Display

FIT D0

Afneembaar display

Nee

Highspeed

Nee

Afneembare accu

Ja

Beschikbare maten

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

Gewicht

29 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

