Trek DS 4 Hybride Dual Sport | Anthracite | 2019
De Trek DS 4 Dual Sport hybride is het topmodel uit de 2019 collectie. Uitgevoerd met een Alpha
Gold Aluminium frame en Shimano Deore Shadow aandrijving met 2x10 versnellingen. De Trek DS 4
is tevens voorzien van de nieuwste Bontrager Affinity wielset. De voorvering is voorzien van Remote
Lockout.Waarom een Trek DS Dual Sport Hybride?
Trek Dual Sport modellen behoren tot de ultieme hybride fietsen. De 2019 series van de Trek DS zijn
multifunctioneel inzetbaar en geschikt voor alle soorten rijders. In dit modeljaar zijn deze modellen
uitgevoerd met het nieuwe Duotrap S systeem waarmee u gemakkelijk een Bluetooth / ANT+ sensor
kunt plaatsen in de achterbrug.Het nieuwe Blendr laat je gemakkelijk accessoires plaatsen op het
stuur. De Trek DS 1 is een snelle en sterke sportieve fiets met 28 inch wielen (700c en Tubeless
Ready) en voorzien van een bekwame vering die een belangrijk onderdeel is van de DS series. Met
deze cross hybride fiets heeft u de keuze: de weg of de modder. Alles is mogelijk. De Trek DS 1 is
voorzien van een nieuw lichtgewicht aluminium frame uit de Alpha Gold aluminium series die uiterst
behendig is en extreem sterke prestaties biedt. De banden van de DS 1 zijn uitgevoerd met een
dubbel loopvlak die snel rollen over de weg maar ook uitstekende grip kan bieden op de trails. De
Trek Dual Sport is super veelzijdig en zijn altijd uit te voeren met spatborden of bagagedrager. Deze
prachtige fiets biedt vertrouwen en zorgt voor remvermogen in ieder weertype.

De Trek Dual Cross hybride 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.

