JOUW FIETS. CUSTOM MADE.
2023

OVER ONS

ONZE
FIETSEN.
CUSTOM
MADE.
Met ons Custom Made concept bieden wij u een perfect op maat
gemaakt product met de hoogste kwaliteitsnormen en aandacht voor
detail. Door een bijna persoonlijke relatie met de fiets en een duurzame
productiefilosofie, bouwen wij individuele fietsen zonder overproductie.
Onze eis is om e-bikes en fietsen te produceren waar u blij van wordt
en die bijdragen aan een gezondere mobiliteit. Ontdek de diversiteit van
onze 2023-collectie en stel uw persoonlijke droomfiets samen. Custom
Made maakt het mogelijk.
#mybikecustommade
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CUSTOM MADE DOOR PHILIPP

“Mijn naam is Philipp. Ik ben er verantwoordelijk voor dat onze klanten altijd perfect
worden begeleid en geïnformeerd, zowel
analoog maar bovenal digitaal. Ik rijd de AEB
890 Smooth in de nieuwe matte kleur Ocean
Blue. Dit is mijn fiets. Custom Made.“

CUSTOM MADE DOOR KATHI

“Mijn naam is Kathi. Ik zorg voor de behoeften van onze klanten
en maak het hen makkelijker om hun droomfietsen op de markt te
brengen. Ik rij op de SEB 990 Smart Range met de grote 750 Wh
accu. Dit is mijn fiets. Custom made.“

CUSTOM MADE DOOR FLO

“Mijn naam is Flo. Ik zorg ervoor dat onze software en servers werken, zodat onze productie
nooit stil komt te liggen. Ik rijd de 45 km/u
Speed 4Five. Dit is mijn fiets. Custom Made.“

CUSTOM MADE DOOR LENA

“Mijn naam is Lena. Bij de eindmontage,
zorg ik ervoor dat jouw fiets perfect gemonteerd aankomt. Ik rijd de nieuwe 6TY met
trapeziumvormig frame in onze duurzame
Eco Grey. Dit is mijn fiets. Custom Made.“

WELKE FIETS PAST PERFECT
BIJ MIJ?
AEB, SEB, 6TY,... Veel types waardoor u niet weet de perfecte fiets die bij uw behoeften
past moet vinden. Met deze tabel willen wij het u gemakkelijk maken om het perfecte basismodel te vinden voor uw persoonlijke configuratie.
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Motorisering

ONZE MODELLEN EENVOUDIG UITGELEGD
Wij hebben onze modellen zo genoemd dat u aan de naam van het model snel de belangrijke kenmerken kunt herkennen: welk aandrijfsysteem zit er in de e-bike, waar zit
de accu en voor welk doel is de fiets het meest geschikt?
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BOSCH PERFORMANCE LINE CX

CARBON
FOLD
RANGE
SMART
SMOOTH

CONFIGUREER UW DROOMFIETS
op konfigurator.velo-de-ville.com
In onze configurator vindt u het hele scala aan mogelijkheden. Kies een basismodel en een versnellingssysteem en u kunt gemakkelijk uw persoonlijke
droomfiets samenstellen.

OPTIEPAKKETTEN
OF LOSSE OPTIES
Met de optiepakketten heeft u de mogelijkheid om verschillende onderdelen van
de fiets tegelijk te wisselen. Elk van onze optiespakketten maakt het gekozen
basismodel nog persoonlijker en stemt het precies af op uw gebruiksdoeleinden
en uw visuele wensen. Als u elk detail zelf wilt kiezen, zult u met onze eindeloze
configuratiemogelijkheden zeker de juiste vinden voor uw unieke droomfiets.
Voor meer informatie en persoonlijk advies kunt u contact opnemen met onze
gespecialiseerde dealers of onze online-adviseurs.
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ALLROUND

CUSTOM MADE DOOR ANDREA

“Mijn naam is Andrea. Bij de receptie begroet
ik onze gasten en zorg ervoor dat iedereen
zich op zijn gemak voelt. Ik rij de AEB 890
Deep in klassiek nachtblauw.
Dit is mijn fiets. Custom Made.“

VOOR ELKE RIT,
VOOR ELKE DAG
De fietsen van de Allround-serie maken indruk door hun geschiktheid voor dagelijks gebruik in elke situatie. Lange tochten in een comfortabele zithouding
zijn kinderspel, zeker als de juiste motorisering is gekozen.
Banden van gemiddelde breedte, een solide ophanging en een ritvriendelijke
algemene uitrusting ronden de modellen af. Er zijn verschillende frame-types
en een enorm scala aan opties om uit te kiezen.
Met de Bosch motoren is er nu de keuze tussen het bekende en populaire BES2
systeem en het nieuwe slimme BES3 systeem.
(Gebruik voor verschillen de koophulp op onze website).“

Veel mogelijkheden voor
personalisering
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Optimale geometrie voor
lange tochten

Meer informatie over de
Allround modellenreeks

SUV

CUSTOM MADE DOOR ANDRÉ.

“Mijn naam is André. Ik zorg ervoor
dat mijn collega‘s altijd goed werkende software en hardware hebben.
Ik rijd de SEB 890 Smooth in chique
Crystal Pearl.
Dit is mijn fiets. Custom Made.“

SPORTIEVE
ALLROUNDERS
Onze SUV-fietsen combineren perfect sportiviteit met het rijcomfort van een
trekkingfiets. Dankzij de brede banden zijn deze niet alleen geschikt op de
meeste ondergronden, maar profiteren ze ook van de betere vering van de
banden.
De 27,5 inch banden zorgen voor meer directe controle en aanzienlijk meer
wendbaarheid. Dit garandeert een sportieve rit. Kies uit verschillende frames,
kleuren en vele onderdelen om de perfecte SUV-combinatie voor u te vinden.

Sportief rijden gegarandeerd

Veel comfort en veiligheid
met brede banden
Meer informatie over het
SUV modellenreeks
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FULLY TOUR

VOLLEDIG
COMFORT
Volledig geveerd frame

Riemaandrijving mogelijk

Als comfort belangrijk voor je is tijdens het fietsen, je graag je rug ontlast en niet elke hobbel op de weg wilt voelen, dan past onze Fully Tour
categorie perfect bij jou. Dankzij het volledig geveerde frame en de brede banden, in combinatie met een klassieke trekkinggeometrie, staat
de FEB-serie garant voor puur rijcomfort. Het Custom Made principe
maakt het ook mogelijk deze nog meer te personaliseren.
Tegelijkertijd blijft de fiets sportief en hip en is hij perfect uitgerust voor
steilere beklimmingen en langere tochten dankzij de Bosch Performance CX-motor.

CUSTOM MADE DOOR LARS

Meer informatie over de
Fully Tour modellenreeks
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“Mijn naam is Lars. Ik zorg ervoor dat
onze machines en wagenpark in goede
staat blijven. Ik rij op de FEB 990 Deep
met volledig geveerd frame. Dit is mijn
fiets. Custom Made.“

URBAN MOBILITY

VOOR UW
URBAN
LEVENSSTIJL

Vooral mensen die in de stad wonen of veel naar de

De categorie omvat ook twee modellen met een aan-

stad rijden, stellen hele specifieke eisen aan hun

drijfsysteem van neodrives.

fiets. Voor velen speelt het gewicht een grote rol, voor
anderen de snelheid om snel nog langere afstanden
naar het werk te kunnen afleggen.

De Tour 2Five en Speed 4Five zijn modellen met
een motor in het achterwiel en een Pinion versnellingssysteem. De Speed 4Five is een S-pede-

Wij hebben voor iedereen een oplossing: de Urban

lec met trapondersteuning tot 45 km/u, terwijl de

Bike 6TY met de nieuwe Fazua motor is indrukwek-

Tour 2Five ondersteunt tot 25 km/u.

kend door zijn gewicht van ca. 20 kg. Ook qua design
is het een echte blikvanger, en pas later vallen de motor en de accu op.

CUSTOM MADE DOOR MAX

“Mijn naam is Max. Ik zorg voor onze
dealers, zodat zij op hun beurt jou perfect
kunnen adviseren. Ik rij de nieuwe 6TY
met de krachtige Fazua motor. Dit is mijn
fiets. Custom Made.“

Perfect voor elk gebruikssituatie

Modern, stedelijk ontwerp

Meer informatie over de
Urban Mobility reeks
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COMFORT

KLASSIEK EN
COMFORTABEL
De CEB-reeks wordt dit jaar uitgebreid met een echte topper: een carbon
e-bike voor maximaal comfort en een minimaal gewicht van 20 kg.

CUSTOM MADE DOOR KATJA

“Mijn naam is Katja. Op de personeelsafdeling houd ik de rug van mijn collega‘s
vrij, zodat iedereen zich kan concentreren
op perfecte fietsen. Ik rij op de ultralichte
CEB 900 Carbon.
Dit is mijn fiets. Custom Made.“

Meer informatie over de
Comfort-modellen

COMPACT

COMPACT
VERMOGEN
De compacte klasse groeit: naast de populaire KEB wordt deze reeks dit
jaar uitgebreid met de KEB Fold. Een vouwbare compacte fiets met Bosch
motor. Klein, wendbaar en veel kracht.

Meer informatie over de
Compact modellenreeks
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FIETSEN

Wij maken ze nog: fietsen die
worden aangedreven door spierkracht. Kies uw basismodel uit
drie categorieën en stel uw fiets
zo samen dat hij perfect bij u en
uw behoeften past.

VOOR PURISTEN
MET AMBITIES

Onze A-serie biedt puur trekkingplezier voor lange tochten, terwijl
de L-serie vooral gericht is op
sportieve rijders.
De V-serie biedt rijcomfort in
combinatie met stijlvolle details
en een duidelijke focus op design.

Meer informatie over de
fiets modelreeks
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NU IS
HET UW
BEURT!
CONFIGUREER UW DROOMFIETS EN ERVAAR WAT CUSTOM MADE BETEKENT OP
VELO-DE-VILLE.COM OF BIJ EEN VAN ONZE
GESPECIALISEERDE DEALERS.

AT Zweirad GmbH
Zur Steinkuhle 2
D-48341 Altenberge
Telefon: +49 (0) 2505 93 05 0
E-Mail: info@velo-de-ville.com
www.velo-de-ville.com
Druk- en typfouten voorbehouden. Foto‘s zijn ter illustratie.
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Uw dealer:

