Stromer ST1 Comfort Dark
Grey Dames 2021
De legendarische Stromer ST1 is volledig
vernieuwd en nog veel beter teruggekomen. Het
resultaat: een eersteklas speedpedelec met een
opvallend goed design en een betrouwbare
krachtige aandrijfkracht wat resulteert in
moderne mobiliteit met maximaal rijplezier.
Gezien de prijs – kwaliteit verhouding is de
Stromer ST1 een fiets van absolute topklasse.
Tijdens een proefrit zul je ervaren dat de fiets de
auto echt over kan nemen. Uit de verhalen van
onze klanten blijkt dit ook. Uiteindelijk is de fiets
sneller, goedkoper en in veel gevallen ook
makkelijker.
De Stromer ST1 bestaat uit verschillende
modellen. De ST1 Sport staat gelijk aan het heren
model. De bovenbuis heeft een lichte knik naar
beneden waardoor het strakke design volledig tot
zijn recht komt op deze sportieve fiets. De ST1
comfort staat gelijk aan het dames model. Een
lage instap waardoor je snel en makkelijk
wegfietst.
Verder is er bij de Stromer ST1 keuze uit
verschillende accu’s vanaf 500Wh. Ook is deze
fiets uit te breiden met vering in zowel de
voorvork als de zadelpen. De Stromer is op dit
moment verkrijgbaar in 2 kleuren grijs en de
prachtige nieuwe kleur Petrol Blauw. Ook hebben
wij nog enkele rode op voorraad.
Jansen2wieler biedt een tal van mogelijkheden wat
betreft aanschafmogelijkheden. Ook bieden we de
mogelijkheid tot een all-in lease constructie. De

voordelen voor u zijn simpel. Een scherpe
leaseprijs zonder een BKR registratie, geen
overnameverplichting en 3 jaar lang onderhoud en
verzekering op maat door het door uw gekozen
onderhoudsplan. Kortom u hoeft enkel een fiets uit
te zoeken en wij regelen de rest.
Uitbreidingsopties van de Stromer ST1:
• Verende voorvork € 429,• Verende zadelpen € 245,• Accu 618Wh € 300,• Accu 814Wh € 760,• Accu 983Wh € 1100,Deze configuratie:
Comfort frame maat M
Vaste voorvork
Vaste zadelpen
983Wh accu
Comfort houding met 20 graden stuurbocht
Verkoopprijs: € 5.818,00
Framemaat
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