IJssel

Petit 24”

PKW Prem.

□ MM8D (€ 1159,-) □ R (€ 529)
□ MM14D (€ 2339,-) □ NN3 (€ 675)

□ RD (€ 845)
□ R3D (€ 899)
□ NN3D (€ 979)
□ NN8D (€ 1139)

□ RD (€ 559)
□ NN3D (€ 695)

PKW

□R (€ 599)
□R3 (€ 655)
□NN3 (€ 775)
□NN8 (€ 905)

□RD (€ 629)
□R3D (€ 685)
□NN3D (€ 765)
□NN8D (€ 925)

Boundless

LKW

Antivanda FabrieksFiets Tweelingfiets

LKW

Antivanda Fabrieksfiets Tweelingfiets
/ Detroit

□MM8 (€ 1299) □ RD (€665)
20”
□ R (€ 695)
(€ 2479)
(€719)
(€ 419)
□R
□MM14
□ R3D
□ NN3D (€ 799)
□ NN8D (€ 959) 24”
Detroit
□ R (€ 519)
□ R (€ 725)
(€ 619)
□ NN
□ NN3 (€ 665)

□ NR3D (€1079)
□ NN3D (€1115)
□ NN8D (€ 1275)

Eiffel

□ MM8D (€ 1499)
□ MM14D (€ 2679)

Kies Uw Frame
IJssel
□ Matzwart
□ Matgraniet
□ Ral:____

Dames
49/55
Heren:
55/61

PkwPrem. Of Pkw

Petit

□ dieprood
□ knalrood
□ zwart
□ zwart
□ ral:_______ □ matblauw
□ ral:_______

□ zwart
□ ral:_______

□
□
□
□

zwart
matgraniet
gifgroen
ral:_______

□ zwart
□ blauw*
□ knalrood
□ Ral:____
*Alleen in
combinatie
met pickup

□Pickup(42)
Dames:
45/49

Dames:
49/55

Kies hier uw eventuele opties:

□ Stuurbocht roestvrijstaal ”vlinder” (€7,00)
□ Stuurbocht roestvrijstaal NSU, Jersey (€7,00)
□ Stuurbocht roestvrijstaal Oma (€7,00)
□ Koplamp Oma op kroonstuk voorvork (€5,00)
□ Koplamp op dynamolip laten monteren (€6,00)
□ Koplamp 35 lux automaat met standlicht waarde (€18,30)
□ Koplamp 35 lux aan/uit waarde (€13,70)
□ Koplamp Oma 40 lux waarde (€21,00)
□ Koplamp batterij sportief, waarde (€10,00)
□ Koplamp B&M 100 Lux, waarde (€125,00)
□ Batterij verlichting op nostalgische fiets geen meerprijs.
□ Koplamp USB 70 lux Axa, (gaat niet in combi met e-bike) (€75,00)
□ Koplamp batterij, klein & compact (€4,0)
□ Achterlicht SPX standlicht met snoer naar dynamo (€18,00)
□ Achterlicht Plateo L.E.D.standlicht met snoer naar dynamo (€35,00)
□ CL spatbord met SPX achterlicht met snoer naar dynamo*(€35,00)
* past alleen op stadsfietspakketten in zwart en matzwart

Opmerking

Boundless

Heren:
49/55

Frame maat:
55

□ Bagagedrager aluminium zilver of zwart ipv staal (€22,00)
□ Bagagedrager Transport Heavy Duty (€25,00)
□ Bagagedrager Yepp i.p.v. ”normale” stalen drager (€33,00)
□ Pick-up rugzak ipv standaard versie (€20,00)
□ Chainglider kettingbeschermer (alleen op 38tands crank) (€29,00)
□ Stuur omslag beveiliging (€17,50)
□ Shifter beschermer (€6,90)
□ Houten spatborden op Fat tyre fiets (€100,00)
□ Zadel Selle Royal ”Freedom”, waarde (€22,00)
□ Zadel San Remo ”Huur”, waarde (€12,00)
□ Zadel Selle Royal ”Carolina”, waarde (€10,00)
□ Zadel Selle Royal Ondina , waarde (€22,00)
□ Zadel Brooks aged, Leer D of H, waarde (€95,00)
□ Zadel Selle Royal Viaggo (extra sterk) , waarde (€28,00)
□ Zadel Vienna San Remo Bruin , waarde (€13,00)
□ Zadel Selle Royal “Drifter” bruin of zwart, waarde (€28,00)
□ Verstelbare stuurpen €19,50)

Frame
maat:
50 cm

□ zwart
□ blauw
□ knalrood
□ Ral:_____

Eiffel

□ zwart
□ Ral:_____

□ Matzwart

Dames:
53

Heren:
55/61

□ Stevig kratje en
afsluitbaar met
deksel ipv normale
bak (28,70)

Frame maat:
50 cm

□ Zadelpen Post Modern, geveerd (€79,00)
□ Zadelpen Quick adjust, (snel in hoogte verstelbaar) (€79,00)
□ Zadel en voetsteuntjes op PU drager(€69,00)zond. PU drager (€79,00)
□ Standaard 2-poot met stuurstabilisator Jumbo (€39,00)
□ Velg zwart ipv RVS (€10,00)
□ Band 635 CST zwart op Oklahoma (€10,00)
□ Band Schwalbe Marathon plus (€44,00)
□ Band Schwalbe Impac Bruin 50-622 (€5,00)
□ Rollerbrake voor in een fiets zonder voorrem (€65,00)*niet in Andra en 24 inch velg
□ BR6000 (groot) rollerbrakes ipv BR3000 (€35,00)
□ Naafdynamo met rollerbrake in een fiets zonder voorrem in jersey(€95,00)
□ Naafdynamo met rollerbrake in een fiets zonder v.rem in nostalgisch(€85,0)
□ Color optie Rood/Roze/Blauw/Groen(€10,00)
□ Kettingscherm in kleur optie Rood/Roze/Blauw/Groen(€9,10)
□ spatborden in kleur optie Rood/Roze/Blauw/Groen(€10,00)
□ Brooks handvatten (€52,00)
□ Bruine handvatten (€5,00)

Dealer gegevens
Order ref.

Azor Bike B.V.
Tel. 0528-234567
Fax. 0528-234490

