Trek Zektor 2 | Dames | Gloss / matte Trek Charcoal | 2018
De Trek Zektor 2 is het instapmodel uit de splinternieuwe urban city hybride series. De Zektor 2 is
verkrijgbaar voor zowel dames als heren en is uitgevoerd in de kleurstelling Gloss / Matte Trek
Charcoal. De aandrijving van dit model is de Shimano Claris groep met 2 x 8 versnellingen. Vuelta
Corsa crankstel. Het zitcomfort wordt geboden door de Bontrager Sport. De remkracht wordt
geleverd door de Tektro M285 hydraulische schijfremmen. de Blendr compatibiliteit zorgt voor een
perfecte integratie van onderdelen. Gecombineerd met De Duotrap S sensor die geschikt is voor
zowel ANT+ en Bluetooth zorgt dit voor een perfecte mix van techniek en electronica. De Zektor
geometrie voor een snel, wendbaar stuurgedrag in de stadsjungle. Trek Zektor Series: Stap erop en
hou je vast
De Trek Zektor is een snel reagerende, prachtige hybride voor de stadsjungle. De Zektor is een fiets
met een flinke dosis rijplezier en kan het hele jaar worden bereden door zijn all weather afmontage.
De Trek Zektor modellen zijn voorzien van supersnel reagerende hydraulische schijfremmen en
worden op een Alpha Silver Aluminium frame geplaatst. De Trek Zektor 2 en 3 zijn unieke modellen
waarmee u sneller dan ooit op en van uw werk kan komen. Strak rijgedrag door de rechte voorvork
en voorzien van echte Shimano racegroepen waardoor snelheid voorop staat. De Zektor is een
nieuwe manier om door steden en stadsgebieden te bewegen. Hij is net zo praktisch voor
woon-werkverkeer maar hij is iets agressiever voor snellere, actievere ritten. Elk design element is
gericht op snelheid. Stap erop en hou je vast!

De Trek Zektor Urban Sportfietsen worden geleverd inclusief een Extra Service Pakket t.w.v
210 euro. U wilt een scherpe prijs? kies dan voor het speciale Budget Pakket. Vraag in de
showroom naar de voorwaarden!

€ 749,00

uw korting: 14.7%

€ 639,00

LET OP! Dit product kunt u alleen afhalen in onze winkel/showroom.

