Trek X500 Dames Midstep | Matte Black | 2020
De Trek X500 Midstep is in de 2020 collectie opnieuw geintroduceerd en voorzien van schijfremmen.
De Trek X500 is tevens voorzien van de nieuwste technologieen. De Trek X500 Midstep is
verkrijgbaar voor zowel dames als heren. Hier afgebeeld is de uitvoering voor Dames Midstep in de
kleurstelling Matte Black. Geniet bij de Trek X500 van het vernieuwde frame met een strak, simpel en
clean design dat een sportieve geometrie en rijervaring biedt. De Trek X500 is uitgevoerd met
Shimano Deore 27 versnellingen. Naafdynamo. Alpha Platinum Aluminium frame met gladde
lasnaden. De remkracht van de nieuwe Trek X500 Midstep wordt geleverd door de Shimano
hydraulische schijfremmen. Verstelbare stuurpen. Duotrap S mogelijkheid tot het inbouwen van de
sensor. Led verlichting voor en achter. ?Waarom een Trek X500 Adventure fiets?De Trek X500
series zijn geschikt voor rijders die sportief zijn en de fiets recreatief willen gebruiken. Ook zijn de
Trek X500 modellen geschikt voor fietsvakanties of dagelijks gebruik over langere afstanden. De
Trek X500 Midstep is voorzien van een Alpha Platinum aluminium frame met gladde lasnaden en is
in het nieuwe modeljaar geschikt om een Bontrager Duotrap S sensor in het frame te bouwen. Met
de Duotrap kunt u met bluetooth en/of ANT plus communiceren met de smartphone of high end
fietscomputer zoals Garmin of Mio.De Trek X500 Midstep is voorzien van een luxe naafdynamo en
een led voor en achterlicht. De X-series fietsen voelen zich overal thuis. Op het asfalt of juist
onverhard. De X500 is geschikt voor mooie tochten op vakantie maar misstaat zeker niet in het
alledaagse verkeer. Geniet van het vernieuwde frame van de Trek X500 Midstep met een strak,
simpel en clean design dat een sportieve geometrie en rijervaring biedt zonder daarbij aan een
comfortabele zitpositie in te boeten . De Trek X500 Midstep is voorzien van geintegreerde
kabelvoering.Bekijk de volledige specificaties van de Trek X500 hieronder.

De Trek X-Series Adventure fiets wordt 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!

€ 1.099,00

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

LET OP! Afhankelijk van grote en gewicht kunnen er extra verzendkosten worden gerekend voor het
versturen van dit product.

