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Bestelformulier Steintrikes
Basismodel Rijklaar
Nomad

Achter geveerd. Diverse configuraties, 24 versnellingen, Avid BB7 schijfremmen. Glasvezel zitting (zonder kussen). Max 150 kg

€3.390,00

Mad Max

Volledig geveerd. Diverse configuraties, 24 versnellingen, Avid BB7 schijfremmen. Glasvezel zitting (zonder kussen). Max 150 kg

€4.890,00

Mungo

Volledig geveerd. Diverse configuraties, 24 versnellingen, Avid BB7 schijfremmen. Glasvezel zitting (zonder kussen). Max 180 kg

€4.990,00

Wild One

Volledig geveerd. Diverse configuraties, 27 versnellingen bar end, Avid BB7 schijfremmen. Glasvezel zitting (zonder kussen). Max 140 kg €4.449,00

Opties
Spatbordenset voor en achter

€149,00

Vouwmechanisme Wild One

€128,00

Meerprijs voor groot achterwiel (groter dan 20")

€100,00

Speciale bagagedrager groot model voor zware bepakking (kan niet samen met 26" achterwiel)

€189,00

Lowrider Bagagedrager voor twee zijtassen (exclusief de tassen).

€139,00

Meerprijs Schwalbe Marathon Racer Plus met antilek-laag

€24,00
€99,00

Verlichtingsset LED
Verlichtingsset met dynamo en stilstandschakeling

€159,00

Verlichtingsset met SON enkelzijdige naafdynamo, stilstandschakeling en sensor

€549,00

Meerprijs NuVincy 360 traploze versnellingsnaaf met enkelvoudig kettingblad met protectie

€390,00

Meerprijs Sram Dual Drive met enkelvoudig kettingblad met protectie, 27 versnellingen (3x hub 9x tandwiel cassette)

€309,00

Meerprijs Sram Dual Drive met drievoudig kettingblad 81 versnellingen (3x hub 3x kettingbladen 9x tandwiel cassette)

€299,00

Meerprijs Dura Ace bar-end shifters (alleen voor 9x tandwiel cassette)

€100,00
€1.350,00

Rohloff versnellingsnaaf 14 versnellingen
Botsingsbeveiliging voor voorste kettingblad (sterk aanbevolen bij voorderailleur)

€75,00
€135,00

Dichte wielbekleding (afneembaar)
Ketting verstelling voor automatisch aanpassen van de ketting bij in- en uitschuiven trapboom (niet voor Wild One)

€79,00
€56,00

Éénhands bediening voor beide voorremmen
Éénhands bediening voor beide voorremmen en versnelling met Dura Ace bar end en draaigreep

€139,00

Achteruitkijk spiegel (wordt sterk aanbevolen)

€29,00

Flexibele hoofdsteun, bekleed

€69,00

Meerprijs korte crank 155 mm

€55,00

Pedalen standaard

€14,00

Pedalen dubbelzijdig (één kant met SPD click sluiting, andere kant normaal)

€49,00
€69,00

Originele Shimano SPD pedalen
Magneetsluiting pedalen (zeer sterke magneet i.p.v. clicksluiting)

€100,00
€19,00

Fietscomputerhouder bij linker voorwiel

€35,00

Fietscomputer, gemonteerd
Schijfrem voor achterwiel, inclusief bediening en kabel

€119,00

Meerprijs Spanzitting

€151,00
€69,00

Ventisit sterk ventilerend ligfietsmatje
Electro aandrijving BionX 250 Watt High Torque (hubmotor, Li-ion accu's, controller, accuhouder en laadapparaat) en frameuitbreiding

€2.236,00

Meerprijs speciale kleur powder coating

€79,00

Meerprijs dormant kleur powder coating

€119,00

Meerprijs brilliant kleur powder coating

€149,00
€90,00

Meerprijs metallic powder coating
diversen

(Prijzen zijn per april 2016 wat verhoogd omdat leverancier Bike-Revolution nu dealerprijzen berekent)
Prijzen april 2016. Fouten en prijswijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn in Euro's incl 21% BTW

totaalprijs inclusief BTW
BTW

Deze koop vindt plaats onder de algemene voorwaarden van Wheels Reinvented.
Deze zijn te vinden op www.wheelsreinvented.nl

Aanbetaling voor order (15%)
Betaling voorafgaand aan aflevering
(Wij bankieren bij de Triodos Bank, die geen bankkantoren heeft. Vandaar dat wij geen contant geld kunnen accepteren)

Wheels Reinvented
Raadhuistraat 54
1474 HJ Oosthuizen
0299-402988

Bankrekening: Triodos bank 21.24.23.630
IBAN: NL65 TRIO 0212423630
BIC: TRIONL2U
KvK nummer: 6078518
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Persoons gewicht [kg]:
Kleur hoofdframe:
Kleur bewegende delen:
Zitting grootte:
Speciale kleur:
Configuratie: voorwielen:

achterwiel:

(geldt alleen voor Nomad, Mad Max, Mungo en Wild One)

Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
e-mail:

Hierbij bestel ik de op deze twee pagina's opgegeven artikelen

Datum:

Handtekening:

voor beursaanbiedengen, speciale situaties etc.

Opmerkingen:

Wheels Reinvented zal via telefonisch contact de bestelling nog even nalopen. Omdat er een aanbetaling gedaan wordt, is de
handtekening niet nodig.

Wheels Reinvented
Raadhuistraat 54
1474 HJ Oosthuizen
0299-402988

Bankrekening: Triodos bank 21.24.23.630
IBAN: NL65 TRIO 0212423630
BIC: TRIONL2U
KvK nummer: 6078518

