
 

Challenger EVO 
 

 

Voordeelprijs: 1 950 euro 

Marktprijs: 2 450 euro  

Jouw voordeel: 500 euro 

 

Kenmerken 

 Kleur fiets: donker blauw/donker grijs 
(nieuwe kleur model 2020)  

 Frame: ALU oversized type high comfort 

 Vork: Suntour geveerd 

 Batterij: Li-ion Samsung 500Wh (afneembaar) 

 Autonomie: 70-120 km 

 Bediening/weergave: LCD met 5 ondersteuningen en 6km/uur wandelfunctie 

 (+ geïntegreerde fietscomputer) 

 Modi met trapondersteuning: standaard tot sportief met 5 standen 

 Auto boostfunctie 6km/uur 

 Snelheid: trapondersteuning tot maximum 25km/uur 

 Motor: middenmotor Max Drive (250W | 80Nm) 

 Versnellingen: 9 versnellingen Shimano Alivio 

 Remmen: Shimano hydraulische schijfrem 

 Verlichting vooraan: halogeen op batterij 

 Verlichting achteraan: spanning op batterij 

 Wielen: dubbelwandig ALU 36 gaten 

 Zadel: Comfort gel 

 Slot: AXA Defender 

 Pakdrager: ALU extra verstevigd 

 Stuurpen: manueel regelbaar via quickrelease 

 Zadelpen: verend 

 Extra’s: snelbinder 

 Batterijlader: Male/Female pluggen voor motor en display 

 Nederlandstalige handleiding en garantiecertificaat 

 Maat: 19″ 

 Kleuren: donkerblauw of grijs 

Praktische informatie 

Deze fiets heeft volgende EU-garantiebepalingen van 2 jaar voor het frame, voorvork, batterij, motor 
en electronica. 
Schade veroorzaakt door misbruik, slijtage en ongeval komt niet in aanmerking voor garantie. 

 

https://fietsdefilevoorbij.wordpress.com/praktisch/


 

Cruiser MD 
 

Voordeelprijs: 1 520 euro  

Marktprijs: 1 895 euro  

Jouw voordeel: 375 euro 

 

Kenmerken  

 Frame: ALU oversized type high comfort 

 Vork: Suntour geveerd 

 Batterij: Li-Ion Samsung 500Wh 
(afneembaar) 

 Autonomie: 70-120 km 

 Bediening/weergave: extra large LCD + remote met 5 ondersteuningen en 

 6km/uur wandelfunctie (+ geïntegreerde fietscomputer) 

 Modi met trapondersteuning: standaard tot sportief met 5 standen 

 Auto boostfunctie 6km/uur 

 Snelheid: trapondersteuning tot max. 25km/uur 

 Motor: middenmotor + koppelsensor 

 Versnellingen: 7 versnellingen Shimano Acera derailleur 

 Remmen: V-brakes 

 Verlichting vooraan: halogeen op batterij 

 Verlichting achteraan: Spanninga op batterij 

 Wielen: dubbelwandig ALU 36 gaten 

 Zadel: comfort gel 

 Slot: ART goedgekeurd 

 Pakdrager: ALU extra verstevigd 

 Stuurpen: manueel regelbaar via quickrelease 

 Zadelpen: verend 

 Extra’s: snelbinder 

 Batterijlader 

 Male/Female pluggen voor motor en display 

 Nederlandstalige handleiding en garantiecertificaat 

 Maat: 19″  

 Kleuren: grijs  

 

Praktische informatie  

Deze fiets heeft volgende EU-garantiebepalingen van 2 jaar voor het frame, voorvork, batterij, motor 
en electronica. 
Schade veroorzaakt door misbruik, slijtage en ongeval komt niet in aanmerking voor garantie. 

 


