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Bakfiets.nl CargoTrike Classic Smal, 8v, Blauw met Zwart

UIT VOORRAAD! Van € 2379,- Nu voor..

WaarderingNog niet gewaardeerd
Prijs
€ 1999,00

Stel een vraag over dit artikel

Beschrijving
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Bakfiets.nl CargoTrike Classic Smal, 8 versnellingen - Blauw met Zwart
Deze bakfiets is een showroommodel, slechts enkele keren kort gebruikt als testfiets. Heeft minimale gebruikssporen. Deze fiets is op voorraad
en direct leverbaar!

Afmetingen
Maten bakfiets: Lengte 210cm breedte 85cm
Maten vloeroppervlak bak: Lengte 86cm breedte 54cm

Versnelling-uitvoering:
8 Shimano Nexus versnellingsnaaf. Meest gekozen, heel betrouwbaar!

Shimano Nexus 8

Tent Deluxe van Bakfiets.nl:
Supersterk 'Boottent'-materiaal, veel gebruikt bij kuiptenten in de Luxe Jachtbouw. Met sterke ritsen aan beide zijden, zodat de huif aan beide
zijden bijna helemaal open kan! In de kleuren: MatZwart / Lichtbruin

De beste remmen

Een goede reminrichting is essentieel bij een bakfiets. Daarom wordt deze bakfiets standaard uitgevoerd met Shimano Premium Rollerbrakes.
Een perfecte rem en heel geschikt voor met name vlak landschap. En ook prijstechnisch de beste keuze!

Voorbeeld van Shimano Premiium Rollerbrake

Handvatten
Deze bakfiets wordt standaard voorzien van rubberen zwarte handvatten in zwart. Desgewenst kan natuurlijk gekozen worden voor de bruine
kleur handvatten of de chique Lederen Brooks hanvatten. Super comfortabel en bij koud weer minder snel koude handen!

Zadels
Standaard wordt de Classic variant uitgevoerd met een Selle Royal rubberen zadel. Tegen meerprijs kan gekozen worden voor:
Brooks zadel:
Een lederen Brooks zadel! Uiterst comfortabel, oer-degelijk en heel chique..
Selle Royal Drifter zadel:

Wenst u liever een nog zachter zadel? Dan is het Selle Royal Drifter hèt zadel voor u! Deze is leverbaar in het bruin en zwart.
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Selle Royal Skingel, met handvat
Zal de fiets regelmatig door smalle steegjes moeten of gedraaid moeten worden, en tilt u daarbij de bakfiets bij achterwiel op om de achterkant
'om te zetten'? Dan is het zadel met handvat een goede optie!

Brooks

Drifter Bruin

Drifter Zwart

Zadel met handvat

Een bakfiets van Bakfiets.nl is uw beste keuze omdat:
Uw bakfiets is uniek en wordt speciaal voor u gemaakt!
Elke Bakfiets.nl heeft een keiharde drielagen poederlak systeem met zinkhoudende grondlaag. Slagvaste laklaag!
De spatborden en stangen zijn onder de laklaag verzinkt (dus ook in de holle ruimtes) of ze zijn gemaakt van roestvrijstaal.
De roestvrijstalen spaken passen precies in de naaf (80% minder spaakbreuk) en zijn minimaal 2,35 mm dik (spaak 13).
De RVS binnen- en buitenkabels zijn met teflon gevoerd. Dit staat garant voor een soepele werking.
Elke Bakfiets.nl is uitgerust met zoveel mogelijk roestvrijstalen onderdelen. Zo is bv het stuur altijd van roestvrijstaal.
Elke Bakfiets.nl heeft zeer sterke velgen en antilekbanden.
Bijna alle lassen worden met koper nagesoldeerd. Dit vermindert roest en dit geeft een sterkere verbinding.
Elke Bakfiets.nl wordt met veel zorg met de hand in elkaar gezet.
Alle onderdelen worden uitvoerig getest. Alleen het beste is goed genoeg voor een Bakfiets.nl.
Gebruik van alleen de beste materialen dus rijdt Bakfiets.nl lekker licht, is betrouwbaar en zorgt voor jarenlang fietsplezier.
Door de hoge kwaliteit heeft een Bakfiets.nl een heel hoge restwaarde
Bakfietsonline is gevestigd naast de fabriek. Dichter bij het vuur kan niet..!

Garantie Bakfiets.nl

Op de website van de fabrikant www.bakfiets.nl vindt u het registratie-formulier. Na aankoop dient u daar uw aankoop te registreren. Het
framenumer van uw bakfiets vindt u onderaan het frame en betreft een wit stickertje met een nummer dat begint met AZ...... Na invullen van het
registratieformulier heeft u:
10 jaar garantie op frame en voorvork vanaf aankoopdatum.
2 jaar garantie op lak en roest van binnenuit
2 jaar garantie op overige onderdelen. Slijtagedelen zoals banden, pedalen, zadels, snelbinders, ketting, tandwielen enz. uitgezonderd.
Voor garantievragen en/of -kwesties, neem contact met ons op en Bakfietsonline lost ze voor u op!
Periodiek onderhoud aan uw bakfiets kan gewoon bij een plaatselijke fietsenmaker.
In geval er een garantie-kwestie is zal Bakfietsonline altijd voor een oplossing zorgen!
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