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Specialized Tero 4.0 Red

Merk Specialized
Naam Tero 4.0 Red

Normale Prijs € 5.100,00

Actieprijs € 4.600,00

OMSCHRIJVING
De nieuwe Turbo Tero is een elektrische mountainbike die is uitgerust voor dagelijkse ritten. Een mountainbike die je kunt gebruiken
voor woon-werkverkeer. Een forens waar je op kunt touren. Een tourfiets waar je al je spullen mee kunt vervoeren. Wat je ook zoekt in
een fiets en waar je ook heen wil: Tero is hier voor jou. Tero combineert aanpasbaar vermogen met het DNA van een World
Champion-winnende mountainbike en toonaangevende elektrische ondersteuning. Tero’s kracht zit hem in de combinatie van kracht,
vertrouwen en veelzijdigheid. Deze eigenschappen resulteren in een sterke, efficiënte en aanpasbare fiets waarmee je overal met
plezier rijdt: van straten in de stad tot offroadpaden buiten de stad.

 

PRIJSVERLAGING

Per 1-1-2023 heeft Specialized heel veel prijzen van e-Bikes verlaagd! Deze prijsverlaging is van toepassing op zowel 2022 als ook op
2023 modellen. Met deze verlaging zijn Sepcialized fietsen niet alleen kwalitatief maar ook qua prijs super aantrekkelijk en leidend in
de markt! 

Profiteer nu en wacht niet te lang, op = op!

 

PLUSPUNTEN

Turbo Full Power 2.0 Motor en 710 Wh Accu – De motor die is geïntegreerd in het aluminium frame van de Tero 4.0
verviervoudigd jouw vermogen, levert voldoende wattage voor het snel beklimmen van de steilste heuvels en voorziet je van
genoeg extra kracht om je extra uitrusting, boodschappen, kinderen en dagdromen mee te nemen zonder dat het zweet je
uitbreekt. It’s you, only faster. Maar wat deze motor écht onderscheid van andere motoren is de efficiëntie en samensmelting van
jouw krachten met die van de fiets.

Mission Control en MasterMind – Met Mission Control kun je de vermogensniveaus van de Tero aanpassen naar jouw gewenste
voorkeur. Alle drie de standaard vermogensstanden kunnen bijna eindeloos aangepast worden om aan jouw kracht- en
bereikwensen te voldoen. MasterMind’s MicroTune functie kan vermogensniveaus in stappen van 10% aanpassen, zodat je het
bereik kunt afstemmen op jouw behoeften.

Mountainbike DNA – Tero’s onderdelen zijn gemaakt om controle en vertrouwen te verbeteren. Agressief, maar toch soepel
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rollende 29” wielen met 2.3” Ground Control banden bieden voldoende tractie in elke situatie. De SRAM schijfremmen zorgen voor
een stevige remweg, 110 mm voorvering zorgt voor een soepele rij-ervaring en een dropper post helpt je als je echt technische
stukken naar beneden rijdt in off-road situaties.

Turbo System Lock – Gebruik de Mission Control app om de motor van je fiets te vergrendelen en het bewegingssensoralarm te
activeren. Als deze eenmaal vergrendeld is, kan de accu niet ontgrendeld worden door iemand anders dan de eigenaar van de
fiets.

Uitgerust met DRYTECH spatborden, LED-verlichting en 27 kilo capaciteit HD-drager. De achterdrager is compatibel met
kinderzitjes en de fiets is berekend op het trekken van een aanhanger met steekas.

 

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 Tero 4.0 Red Kleur 1 Redwood / Black

Modeljaar 2022/2023 Frame E5 Aluminum, bottom bracket motor
mount, fully integrated & lockable
downtube battery, internal cable routing,
lock and front rack mount

Versnellingssysteem SRAM NX, 11-speed Aantal versnellingen 11

Wielset Specialized alloy front & rear hub disc,
sealed cardridge bearings

Wielmaat 29"

Banden Ground Control, 2Bliss Ready, 29x2.35" Voorvork Rockshox Recon Silver TK, 110mm travel,
Motion-Control

Accu Specialized U2-710, alloy casing, state of
charge display, 710Wh

Motor Specialized 2.0, 70Nm torque, custom
tuned motor, 250W nominal

Display MasterMind TCD, w/handlebar remote,
built-in anti-theft feature, Bluetooth®
connectivity, customizable display pages

Afneembaar display Nee

Highspeed Nee Afneembare accu Ja

Beschikbare maten Onderstaand de framematen waarin dit
model wordt gemaakt:

lichaamslengte 158-165 cm = framemaat S
lichaamslengte 165-178 cm = framemaat
M
lichaamslengte 178-185 cm = framemaat L
lichaamslengte 185-193 cm = framemaat
XL

BELANGRIJK!
Voor seizoen 2022 zijn er per framemaat
slechts een beperkt aantal fietsen
beschikbaar, informeer vrijblijvend of het
gewenste framemaat nog leverbaar is!

Roger Wijnen sportief fietsen

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

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


