GAZELLE MISS GRACE C7 HMB

€ 2.299,00

Kleur: Wit/ ivoor, Zwart
Fietsmaat: D46, D49, D53, D57

Ontdek de Miss Grace C7 HMB. De modieuze e-bike waar je op gezien mag worden is nu nog beter. De
middenmotor maakt de nieuwe Miss Grace stabieler en krachtiger. Zo geef je iedereen het nakijken: in de
stad, op een heuvel of op weg naar het werk. Het is ook niet voor niets dat deze fiets een 7.1 kreeg in de
fietstest van het AD. Opzoek naar iets anders? Bekijk hier onze elektrische moederfietsen.

Opties en meerprijzen
Accu type:
300 Wh accu:
500 Wh accu:
400 Wh accu:

Standaard optie
€ 350,00
€ 150,00

Specificaties
Frame materiaal
Fiets Type
Framemaat
Handvatten
Zadel
Voordrager
Slot
Motor type
Display afneembaar
Accu type
Voorrem
Achterrem
Luxe niveau
Voorvork materiaal
Voorvork vering
Velgen
Banden
Gewicht in Kg
Motor locatie
Bagagedrager
Versnellingen
Koppel
Remsysteem
Kleur
Stuur omschrijving
Kettingkast model
Slot omschrijving
Display model
Max. snelheid (km/u)
Sensor e-bike
Aantal ondersteuningsniveaus
Type versnelling
Accu kan worden vervangen
Bevat kleur
Frame omschrijving

Ebike systeem
Stroom verlichting
Framemodel
Accu systeem
Family
Wielgrootte
Band kleur
Segment
Zithouding
Stuurpen verstelbaar
Handvat type
Slot veiligheidsniveau
Achterlicht omschrijving

aluminium
Elektrische fietsen
46, 49, 54, 59
Kunststof slijtvaste handvatten met veel grip
Selle Royal Gipsy
Ja
AXA Defender
Bosch Active Line 3.0 (40Nm)
Ja
Li-ion
velgrem met hydraulische bediening
velgrem met hydraulische bediening
***
chroom-molybdeen
ongeveerd
Mach1 ER-10, Dubbelwandig aluminium voor extra sterkte en goede rij-eigenschappen
Schwalbe Fat Frank
24.0 kgs
Midden
Aluminium
7
40 Nm
hydraulische remmen|hydraulische remmen, terugtraprem en hydraulische remmen
zwart, beige
aluminium look, comfort gebogen model
Kunststof
Ringslot met optie voor een insteekslot om je fiets vast te zetten voor extra veiligheid
Bosch Purion LCD zij
25 km/h
rotatiesensor, snelheidssensor, trapkrachtsensor
4
naaf
Ja
Ivory
Stabiel lichtgewicht oversized aluminium frame met 71° balhoofdhoek en 73°
zadelbuishoek voor een comfortabele houding en direct stuurgedrag. Door geometrie en
stabiliteit ook uitstekend geschikt voor zware belading.
Bosch
accu
Laag
Bosch
Miss Grace
28
bruin
Elektrische fietsen
Rechtop
Ja
Gazelle Aerowing
ART ** gecertificeerd
LED accuvoeding, aan-/uit schakeling via display

Standaard type
Koplamp type
Accu positie
Display bedieningsunit
Hulp bij het lopen
Display locatie
Omschrijving versnellingen
Tandwiel voor
Bagagedrager voor

dubbele pootstandaard
Spanninga Swingo
Geïntergreerd in de achterdrager
Ja
Ja
zijdisplay
7 Shimano Nexus
Tandwiel voor
brede aluminium voordrager voor verstelbaar stuur

In 1945 begonnen onder de leiding van de heer Scholten, is Scholten Fietsgoed al 75 jaar uw tweewielerspecialist. Gevestigd
in hartje Zwolle en met filialen in Stadshagen en Zwolle Zuid, vindt u bij ons een grote collectie fietsen in allerlei segmenten.
Van e-bikes en speed pedelecs, stadsfietsen en kinderfietsen, tot racefietsen, mountain- en trekkingbikes. Of u nu bij
Scholten Fietsgoed komt voor een nieuwe fiets, accessoires of een reparatie: wij beloven dat u bij ons écht goed fietst!

Grootste fietsenwinkel in de omgeving
Middenin het centrum van Zwolle vindt u ons hoofdfiliaal, dat met 1600m² de grootste fietsenwinkel in de omgeving is. In onze
showroom van twee verdiepingen presenteren we meer dan 350 fietsen van bekende merken als Batavus, Cortina, Gazelle, Cube,
Specialized, Koga, etc. We adviseren u graag over de verschillende mogelijkheden en nodigen u uit om diverse fietsen zelf uit te
proberen. Zo vinden we samen de fiets die bij u past!

Ons aanbod van elektrische fietsen is de laatste jaren flink uitgebreid,
waaronder met exclusieve high speed fietsen – speed pedelecs – van
Stromer en Riese & Muller.
Naast fietsen hebben wij een ruime collectie fietsaccessoires en -kleding om
uw fietservaring compleet te maken.
Op de eerste verdieping presenteren wij racefietsen, mountainbikes, tour- en
trekkingfietsen in verschillende prijsklassen. In onze retul bikefitting-ruimte
kunnen wij een complete lichaamsanalyse uitvoeren om u te voorzien van
professioneel advies over uw positie en houding op de fiets.

Onze fietsenwinkels
Naast ons hoofdfiliaal in Zwolle centrum, vindt u filialen van Scholten
Fietsgoed in Stadshagen en Zwolle Zuid. Hier sluit onze collectie naadloos
aan bij de wensen en behoeften van de inwoners van de wijk. Daarnaast
vindt u hier een greep uit de meest gangbare modellen van diverse merken.
Als u een fiets bij ons koopt, kunt u uiteraard bij al onze filialen terecht voor
onze service en garantie.

“Wij zijn een echt familiebedrijf: opgericht door
opa Scholten in 1945, groot gemaakt door mijn
ouders Wim en Dini Wouters en door mij verder
uitgebouwd. Onze betrokken en trouwe
medewerkers hebben, net als ik, echt hart voor
de zaak.
De missie van Scholten Fietsgoed is om ervoor
te zorgen dat u écht goed fietst. We geven u het
beste advies, dragen alternatieven aan en
vinden altijd hetbeste product wat bij uw
gebruikersdoel en budget past. Onze belofte is
dat u als tevreden klant bij ons wegfietst!”
Monique Wouters
Eigenaar Scholten Fietsgoed

Onze Mechaniekers
Bij storingen en voor onderhoud en reparatie van uw (elektrische) fiets bent u bij Scholten Fietsgoed aan het juiste adres. Elke dag
staan onze gediplomeerde en ervaren monteurs klaar om u van de beste service en garantie te voorzien. Bij de jongens van de
werkplaats is iedere (elektrische) fiets in goede handen!
Een fiets, onderdelen of accessoires kopen of uw fiets laten herstellen: dat doet u natuurlijk in Zwolle bij Scholten Fietsgoed. Wij
zorgen ervoor dat u altijd goed fietst en zien u graag in een van onze filialen!
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