COLLECTIE 2021

VOETGANGER. TRAMRAILS.
DREMPEL.
REMMEN. UITWIJKEN.
GETOETER.
ROOD LICHT. ROOD LICHT.
ORANJE LICHT.
De stad zit vol onverwachte obstakels en wendingen.
Je moet je aanpassen, de controle houden, slim zijn.
Zeker als je snel wilt komen waar je moet zijn.
Wij geloven dat mobiliteit in de stad beter kan.
Fietsen geeft je de ultieme vrijheid
om aan de stadse hectiek te ontsnappen.
En onze fietser - die laat zich niet tegenhouden.
Want niets is zo lekker
als voelen dat je een voorsprong hebt.
Daarom zijn wij bij Sparta klaarwakker als de stad rust.
Als het verkeer vastloopt, stromen onze ideeën door.
Zodat jij de stad vandaag weer te slim af bent.
En morgen nieuwe wegen in kunt slaan.

GROEN LICHT.
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SERIE
OVERZICHT

D-SERIE

C-SERIE

A-SERIE

Binnen de distance-serie draait alles om snelheid en het trotseren

De city-serie is volledig city-proof. Deze e-bikes zijn voorzien

De allround serie heeft een breed aanbod aan e-bikes met een

van de urban elementen die je tegenkomt tijdens je dagelijkse

een clean en stoer design waarmee je gezien wilt worden. Zeer

comfortabele zithouding voor alle dagelijkse ritten.

woon-werkrit.

wendbaar, onderhoudsvrij en speciaal ontworpen om de drukte

Met een e-bike uit de A-serie fiets je overal met gemak en plezier

van de stad te trotseren.

naar toe.

IN DEZE SERIE

IN DEZE SERIE

IN DEZE SERIE

d-BURST M8Tb Smart

c-READY R5e

a-LANE F8e

Met een flinke dosis aan power ben je in no-time
op je bestemming.
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d-BURST M11Tb Smart Speed

a-LANE R5e

d-BURST METb Smart Speed

a-SHINE M7b

d-RULE M7Tb

a-SHINE M8b

d-RULE M8Tb

a-SHINE M8b Belt

d-WIZ Fold M7b

a-SHINE M10b
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D-SERIE
Binnen de distance-serie draait alles om snelheid en het

trotseren van de urban elementen die je tegenkomt tijdens je

dagelijkse woon-werkrit. Met een flinke dosis aan power ben je in
no-time op je bestemming.

D-BURST
De d-BURST-serie is het perfecte aanbod voor de veeleisende
commuter die op zoek is naar een dagelijkse energy boost in zijn
woon-werkrit. Fiets op volle snelheid met maar liefst 45 km/u* en
manoeuvreer dankzij de brede banden met gemak door de stad. Met de
d-BURST is de auto verleden tijd en voeg je een flinke dosis e-bike fun
toe aan je commute!
* Snelheid alleen van toepassing op onze Speed e-bikes uit de d-serie

D-RULE
Prestaties en comfort in optimaal balans. Dat is waar de d-RULEserie voor staat. Het super steady frame met ruime instap
en de krachtige ondersteuning zorgen voor ongeëvenaarde
rijeigenschappen. De d-RULE is de perfecte oplossing voor de
veeleisende urban e-biker.

D-WIZ FOLD
De ideale vouwfiets om die eerste of laatste kilometers mee af te leggen.
Doordat de d-WIZ Fold enorm praktisch en handzaam is, neem je ‘m
zonder problemen mee in het OV. Zit de OV-rit erop? Dan is het aan de
d-WIZ Fold om je snel en comfortabel naar je bestemming te brengen.
De d-WIZ Fold is de ideale last mile solution!
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SPARTA D-BURST M8TB SMART
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D-SERIE
LEASE

D-BURST
M8TB SMART

Vind de meest
actuele informatie
op Sparta.nl.

LEASE

SLIMME TECHNOLOGIE VERPAKT
IN EEN INDRUKWEKKEND DESIGN

KLEUREN

Je woon-werkritten zijn super refreshing met deze krachtige smart
urban commuter. Voel de wind, ervaar de stad en get energized!
Trek supersnel op met de nieuwe Bosch Performance CX G4
middenmotor die barst van de power. Hiermee ga je pijlsnel door weer
en wind en laat je iedereen achter je. Met de stoere brede banden met
extra bescherming tegen lekrijden, rij je ook makkelijk die avontuurlijke
route. Komt er iets onverwachts op je pad? Je staat snel stil met
de krachtige schijfremmen. Zit je rit erop? In de smart-app zie je

Amethyst Matte

Amethyst Matte

handig al je ritgegevens, terwijl je e-bike connected & protected in de
fietsenstalling staat.

KRACHTIGE SCHIJFREMMEN

MIK-ACHTERDRAGER

UITNEEMBARE ACCU

BOSCH PERFORMANCE CX G4

VOORDELEN
9 Smart technologie en robuuste kwaliteitsonderdelen gecombineerd in
gedurfd design
9 Clean looking en onderhoudsarme carbon riemaandrijving

Quik Silvergreen Gloss

Grayish Blue Gloss

9 Intuvia display met uitgebreide functies die alles vertellen over je rit
9 Diefstalbescherming, track & trace en meer handige opties via de
smart module met Vodafone-verbinding
9 Kies een 400, 500 of 625 Wh accu uit te breiden met range extender
(+500 Wh) voor extra actieradius
9 MIK-achterdrager voorzien van voorbereiding MIK-kliksysteem voor
fietstassen en accessoires
9 Dankzij de brede banden manouvreer je met gemak door de stad
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i

Bekijk alle uitgebreide specificaties van deze
en andere fietsen achterin deze brochure
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SPARTA D-BURST M11TB
SMART SPEED
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D-SERIE

D-BURST
M11TB SMART SPEED
Vind de meest

actuele informatie
op Sparta.nl.

DE NIEUWE STANDAARD VOOR
JOUW WOON-WERKRITTEN

KLEUREN

Met de d-BURST M11Tb Speed is de standaard woon-werkrit ineens de
energy boost die je elke dag nodig hebt. Trap op volle snelheid (tot wel
45 km/u) en hoor de brede extra stevige antilekbanden over het wegdek
suizen. De krachtige Bosch Performance Speed middenmotor geeft je alle
power die je wilt. Voel de adrenaline stromen als je weer optrekt en laat
iedereen achter je.
De mogelijkheid om een extra accu te bevestigen zorgt ervoor dat je nóg

Boracay Blue Gloss

meer kilometers kan maken met deze snelle speed e-bike. Komt er ineens
iets onverwachts op je pad? Met de krachtige schijfremmen sta je snel
stil. De Sparta d-BURST M11Tb speed is voorzien van een slim display,

Grayish Blue Gloss

KIOX DISPLAY

UITNEEMBARE ACCU

BOSCH PERFORMANCE SPEED

KRACHTIGE SCHIJFREMMEN

waardoor je gemakkelijk en snel al je ritgegevens afleest.

VOORDELEN
9 Door het gedurfde design van de d-BURST M11Tb Speed loop jij voorop

Sunset Orange Matte

als het om looks gaat
9 De Bosch Perfomance speed middenmotor geeft je power
9 11 versnellingen voor een optimaal bereik en ideale trapfrequentie
9 Diefstalbescherming, track & trace en meer opties via de handige smart
module met Vodafone-verbinding
9 Standaard 625Wh accu uit te breiden met range extender (+500 Wh) voor
extra actieradius
9 Slim Bosch Kiox display met uitgebreide functies en hartslagmeter te
koppelen via Bluetooth
9 MIK-achterdrager voorzien van voorbereiding MIK-kliksysteem voor
fietstassen en accessoires.
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i

Bekijk alle uitgebreide specificaties van deze
en andere fietsen achterin deze brochure
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SPARTA D-BURST METB
SMART SPEED
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LEASE

D-SERIE

D-BURST
METB SMART SPEED

Vind de meest

actuele informatie
op Sparta.nl.

LEASE

DIT IS DE NIEUWE STANDAARD
VOOR JOUW WOON-WERKRITTEN

KLEUREN

Ben je op zoek naar een reden om de auto te laten staan voor je woonwerkritten? Je hebt hem gevonden. De d-BURST METb Smart Speed is snel,
wendbaar en barst van de power. Trap op volle snelheid tot wel 45 km/u.
De mogelijkheid om een tweede accu te bevestigen zorgt ervoor dat
je nóg meer kilometers kan maken met deze snelle speed e-bike. De
Sparta d-BURST METb Smart Speed is verder ook voorzien van een slim
connected display, waardoor je gemakkelijk en snel al je ritgegevens kan

Boracay Blue Gloss

Grayish Blue Gloss

aflezen. Bovendien kan je een hartslagmeter koppelen via bluetooth. Naar
je werk fietsen én een workout doen, dat is pas combineren! Eenmaal op
je werk check je handig al je ritgegevens in de smart app, terwijl je pedelec

KIOX DISPLAY

UITNEEMBARE ACCU

BOSCH PERFORMANCE SPEED

KRACHTIGE SCHIJFREMMEN

protected staat in de fietsenstalling.

VOORDELEN
9 Smart-technologie en high end kwaliteitsonderdelen gecombineerd in

Quick Silvergreen Gloss

Sunset Orange Matte

krachtig design
9 Onderhoudsvrije Enviolo traploze versnellingsnaaf en clean looking
carbon riemaandrijving
9 Standaard 625 Wh accu uit te breiden met range extender (+500 Wh)
voor extra actieradius
9 Diefstalbescherming, track & trace en meer opties via de handige
smart module met Vodafone-verbinding
9 Slim Bosch Kiox display met uitgebreide functies en hartslagmeter te
koppelen via Bluetooth
9 MIK-achterdrager voorzien van voorbereiding MIK-kliksysteem voor
fietstassen en accessoires.
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Bekijk alle uitgebreide specificaties van deze
en andere fietsen achterin deze brochure
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LEASE

D-SERIE

D-RULE M7TB
Vind de meest
actuele informatie
op Sparta.nl.

LEASE

DEZE E-BIKE IS ONTWORPEN VOOR
ALLE UITDAGINGEN IN DE STAD

KLEUREN

Ben je op zoek naar een e-bike die perfect is voor gebruik in en naar
de stad? Dan moet deze natuurlijk voldoen aan een aantal eisen. De
geometrie van de d-RULE M7Tb zorgt ervoor dat je comfortabel zit en
de kabels zijn weggewerkt zodat je niet blijft haken aan een andere fiets
in de stalling. Met de strakke uitstraling van deze elektrische fiets loop
jij voorop op het gebied van e-bike design. Door het iconische verlichte
logo in de headtube zal het niemand ontgaan dat jij eraan komt.
De brede banden met bescherming tegen lekrijden en de duoshock
vering in de voorvork zorgen voor het nodige comfort. Met de Bosch
Active Line Plus ondersteuning en het minimalistische Purion display is

Snowwhite / Black Gloss

Snowwhite / Black Gloss

PURION DISPLAY

MIK-ACHTERDRAGER

VERLICHT LOGO

KRACHTIGE SCHIJFREMMEN

elk ritje zo easy óf zo sportief als je wilt. Om ‘m helemaal af te maken
is de d-RULE M7Tb onderhoudsarm door zijn dichte kettingkast en een
versnellingsnaaf met maar liefst 7 versnellingen.

VOORDELEN
9 Ontworpen voor de stad met strakke look en weggewerkte kabels
9 Minimalistisch display draagt bij aan het strakke uiterlijk
9 Verlicht logo voor extra zichtbaarheid en moderne uitstraling
9 De geometrie van het frame zorgt voor een comfortabele zithouding
9 Met de duoshock vering is ook slecht wegdek geen probleem
9 Kies uit een 300, 400 of 500 Wh accu en bepaal zelf je actieradius
9 MIK-achterdrager voorzien van voorbereiding MIK-kliksysteem voor
fietstassen en accessoires.
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Bekijk alle uitgebreide specificaties van deze
en andere fietsen achterin deze brochure
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SPARTA D-RULE M8TB
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LEASE

D-SERIE

D-RULE M8TB
Vind de meest
actuele informatie
op Sparta.nl.

LEASE

E-BIKE MET HIGH-END
ONDERDELEN EN URBAN DESIGN

KLEUREN

Ben je op zoek naar een e-bike die perfect is voor het gebruik in en
naar de stad en verlang je net even wat meer van de prestaties? De
d-RULE M8Tb maakt jouw verwachtingen waar. Met zijn strakke urban
look en het iconische verlichte logo val je direct op. Leg je dagelijkse rit
af met plezier wanneer je de power voelt van de zeer krachtige Bosch
Performance Line G3 middenmotor. De geometrie van het frame zorgt
ervoor dat je uiterst comfortabel rechtop zit.

Grigio / Black Matte

Met de urban uitstraling van de d-RULE M8Tb loop jij voorop op het
gebied van e-bike design. Dat is ook nog eens praktisch, zo zijn de
kabels weggewerkt zodat je niet blijft haken in de stalling.

Grigio / Black Matte

INTUVIA DISPLAY

KRACHTIGE SCHIJFREMMEN

VERLICHT LOGO

BOSCH PERFORMANCE LINE

De brede anti-lek banden en de duoshock vering in de voorvork zorgen
voor het nodige comfort en op het Intuvia display met uitgebreide
functionaliteiten bekijk je simpel al je ritgegevens. Om ‘m helemaal af te
maken is de d-RULE M8Tb onderhoudsarm door de dichte kettingkast
en een versnellingsnaaf met maar liefst 8 versnellingen.

Red / Black Matte

VOORDELEN
9 8,0 in de Telegraaf Nationale E-biketest 2020
9 Beste getest in de AD fietstest 2020
9 Ontworpen voor de stad met minimalistische looks en weggewerkte kabels
9 Extra krachtige prestaties met de Bosch Performance Line middenmotor
9 Val extra op met het iconische verlichte logo op de headtube
9 Met de duoshock vering zijn ook de oudere stadspaden geen probleem
9 MIK-achterdrager voorzien van voorbereiding MIK-kliksysteem voor
fietstassen en accessoires.
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D-SERIE

D-WIZ FOLD M7B
Vind de meest
actuele informatie
op Sparta.nl.

THE LAST MILE SOLUTION

KLEUREN

De ideale vouwfiets om de eerste- of de laatste kilometers mee af te
leggen. De d-WIZ Fold is enorm praktisch en bijzonder handzaam,
waardoor je ‘m zonder problemen meeneemt in het OV. Zit je OV-rit
erop? Dan is het aan de d-WIZ Fold om jou snel en comfortabel naar je
bestemming te brengen.
Onderweg profiteer je van de power van de krachtige Bosch Active
Line middenmotor. Over de fietspaden of door nauwe stadsstraten. De
d-WIZ Fold biedt je het nodige comfort met zijn extra brede en stevige
antilekbanden. De accu is slim geplaatst, wat zorgt voor een stabiele ride.
Bovendien kies je zelf hoever je wilt fietsen door de keuze tussen een 300,

Titan Grey Gloss

PURION DISPLAY

HANDIGE BAGAGEDRAGER

BOSCH ACTIVE LINE

KRACHTIGE SCHIJFREMMEN

400 of een 500Wh accu. De d-WIZ Fold is jouw ideale last mile solution!

VOORDELEN
9 De elektrische vouwfiets is ideaal om mee te nemen in het OV of op reis
9 Krachtige Bosch Active Line middenmotor biedt je ondersteuning
tot 25 km/u
9 Schijfremmen voor optimale stopkracht   
9 Stevige en brede anti-lek banden geven je voldoende comfort
9 Slim geplaatste accu biedt een stabiele rit
9 Bepaal zelf je actieradius. Kies uit een 300, 400Wh of 500Wh accu
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C-SERIE
De city-serie is volledig city-proof. Deze e-bikes zijn voorzien
van een clean en stoer design waarmee je gezien wilt worden.
Zeer wendbaar, onderhoudsvrij en speciaal ontworpen om de
drukte van de stad te trotseren.

C-READY R5E
De c-READY R5e is een no-nonsense e-bike, perfect om
de urban jungle te verslaan. Deze e-bike heeft de unieke
combinatie van een krachtige achterwielmotor én een
versnellingsnaaf met 5 versnellingen. Hierdoor voelt het
alsof je de wind in de rug hebt . Door de gesloten kettingkast,
antilekbanden en hoogwaardige onderdelen heb je ook nog
eens een heerlijke onderhoudsvrije e-bike. Met de sportieve
zithouding van de c-READY R5e beweeg je makkelijk door het
verkeer en versla je de stad.
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LEASE

C-SERIE

C-READY R5E
Vind de meest
actuele informatie
op Sparta.nl.

LEASE

NO-NONSENSE DOOR DE STAD

KLEUREN

De c-READY R5e is een no-nonsens e-bike, perfect om de urban
jungle te overwinnen. Deze e-bike heeft de unieke combinatie van een
krachtige achterwielmotor én een versnellingsnaaf met 5 versnellingen.
Hierdoor voelt het alsof je met de wind in de rug onderweg bent en heb
je ook nog eens een heerlijke onderhoudsvrije e-bike. Met de sportieve
zithouding van de c-READY R5e beweeg je makkelijk door het verkeer
en ben jij de stad de baas!

VOORDELEN

Bronzbrown Matte

Clay Matte

SIRE-E DISPLAY

UITNEEMBARE ACCU

MODERNE SCHIJFREMMEN

KRACHTIGE ACHTERWIELMOTOR

9 Stevige anti-lekbanden met goede grip
9 Extra krachtige achterwielmotor, opstappen en gaan
9 Onderhoudsvriendelijk dankzij dichte kettingkast en
geïntegreerde versnellingen
9 Kies uit een 300, 400 of 500 Wh accu en bepaal zelf je actieradius
9 Krachtige schijfremmen voor optimale controle
9 Unieke combinatie van een achterwielmotor en
geïntegreerde versnellingen
9 MIK-achterdrager voorzien van voorbereiding MIK-kliksysteem voor
fietstassen en accessoires.
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Bekijk alle uitgebreide specificaties van deze
en andere fietsen achterin deze brochure
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A-SERIE
De allround serie heeft een breed aanbod aan e-bikes met
een comfortabele zithouding voor alle dagelijkse ritten.
Met een e-bike uit de A-serie fiets je overal met gemak en
plezier naar toe.

A-LANE
De a-LANE-modellen zijn veelzijdige e-bikes. Perfect om
een brede doelgroep aan te spreken door de keuze uit
comfortabele of sportieve uitvoeringen. Met de a-LANE geniet
je van een stille rit met een prettige ondersteuning op een
e-bike die het beste bij je past!

A-SHINE
De Sparta a-SHINE-modellen hebben alles wat de moderne
e-biker wil. Deze elektrische fietsen staan voor de perfecte
combinatie van een eigentijds design, hoogwaardige afwerking
en krachtige performance. Met de a-SHINE e-bikes leg je elke rit
af met een glimlach op je gezicht!
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LEASE

A-SERIE

A-LANE F8E
Vind de meest
actuele informatie
op Sparta.nl.

LEASE

AWARD WINNENDE E-BIKE VOOR
DAGELIJKS GEBRUIK

KLEUREN

Deze award winnende e-bike haalt keer op keer prijzen binnen. Dat
heeft de a-LANE F8e te danken aan zijn superstabiele wegligging,
ongeëvenaarde rijeigenschappen en een geweldige prijskwaliteitsverhouding. Hierdoor krijg je meer dan je van een e-bike verwacht!
Door de stille voorwielmotor geniet je nog meer van de natuur om je heen,
terwijl je profiteert van een heerlijke ondersteuning. Met maar liefst 5
ondersteuningsstanden maak jij je rit zo intensief als je wil en bepaal je dus

Midgrey Matte

zelf hoeveel inspanning je levert. Als je moet stoppen wanneer je net lekker
up to speed bent, vertrouw je op de krachtige hydraulische velgremmen die
je snel en veilig tot stilstand brengen.

Midgrey Matte

INFORMATIEF DISPLAY

HYDRAULISCHE VELGREMMEN

STILLE VOORWIELMOTOR

UITNEEMBARE ACCU

Met de a-LANE F8e heb je een comfortabele e-bike voor al je
dagelijkse ritten. Een e-bike met een stille ondersteuning, ruime instap
en hoogwaardige onderdelen voor jarenlang fietsplezier.
Opalgreen Gloss

VOORDELEN
9 Winnaar Telegraaf Nationale E-biketest 2019 & 2020
9 Beste getest in de AD fietstest 2020
9 Voorzien van een goed leesbaar en centraal geplaatst display waarop
je altijd de belangrijkste ritgegevens bij de hand hebt
9 Zeer stabiel frame met lage instap
9 Vind altijd het juiste tempo met de beschikbare 8 versnellingen en
5 ondersteuningsstanden
9 Standaard voorzien van een krachtige 500Wh accu
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Bekijk alle uitgebreide specificaties van deze
en andere fietsen achterin deze brochure
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LEASE

A-SERIE

A-LANE R5E
Vind de meest
actuele informatie
op Sparta.nl.

LEASE

ALLROUND E-BIKE VOOR
KILOMETERS FIETSPLEZIER

KLEUREN

De Sparta a-LANE R5e is de perfecte allrounder die garant staat voor
kilometers fietsplezier. Even naar de stad of toch de omweg nemen?
De a-LANE R5e deinst nergens voor terug. Door de combinatie van een
krachtige, stille achterwielmotor en een 500Wh accu, heb je alle power
die jij nodig hebt tijdens je rit! Met maar liefst 5 ondersteuningsstanden
ben jij de weg de baas en geniet je optimaal van je ride.
De a-LANE R5e is voorzien van hoogwaardige onderdelen zoals
hydraulische velgremmen, 5 geïntegreerde versnellingen en een
handige gashendel die je een boost geeft wanneer je dat nodig hebt. De
a-LANE R5e is klaar voor de challenge, jij ook?

Midgrey Matte

Midgrey Matte

INFORMATIEF DISPLAY

UITNEEMBARE ACCU

HYDRAULISCHE VELGREMMEN

STILLE ACHTERWIELMOTOR

VOORDELEN
9 Unieke combinatie van een achterwielmotor en
5 geïntegreerde versnellingen
9 Snel en veilig tot stilstand komen met de hydraulische velgremmen
9 Het damesmodel heeft een praktische lage instap
9 Standaard voorzien van een 500 Wh accu
9 Gashendel voor een boost wanneer jij dat nodig hebt
9 Comfortabel onderweg dankzij de geveerde zadelpen en voorvork
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Bekijk alle uitgebreide specificaties van deze
en andere fietsen achterin deze brochure
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LEASE

A-SERIE

A-SHINE M7B
Vind de meest
actuele informatie
op Sparta.nl.

LEASE

IDEALE ALLROUND E-BIKE
MET KRACHTIGE MIDDENMOTOR

KLEUREN

Wil je een betrouwbare e-bike, maar wel met een clean en strak design?
Dan is de a-SHINE M7b helemaal perfect! Deze elektrische fiets is het
instapmodel van de Sparta a-Shine-serie. Kenmerkend voor deze Sparta
a-SHINE-serie zijn het strakke frame en het verlichte logo voor nóg meer
zichtbaarheid. Ook de kabels zijn optimaal geïntegreerd in het frame
zodat je niet snel blijft haken. Je bepaalt zelf de actieradius met de
keuze uit een 300, 400 of 500 Wh accu.

Black / Tornado Matte

VOORDELEN

Black / Tornado Matte

PURION DISPLAY

VERLICHT LOGO

BOSCH ACTIVE LINE

UITNEEMBARE ACCU

9 Strak frame met ruime instap bij damesmodel
9 Duoshock voorvering zorgt voor een comfortabele rit
9 Krachtige Bosch Active Line middenmotor
9 Verlicht logo aan voorzijde voor extra zichtbaarheid
9 Kies uit een 300, 400 of 500 Wh accu en bepaal zelf je actieradius
9 MIK-achterdrager voorzien van voorbereiding MIK-kliksysteem voor

Snowleopard / Black Gloss

fietstassen en accessoires.
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Bekijk alle uitgebreide specificaties van deze
en andere fietsen achterin deze brochure

SPARTA COLLECTIE 2021 | PAGINA 43

LEASE

A-SERIE

A-SHINE M8B
Vind de meest
actuele informatie
op Sparta.nl.

LEASE

BEWEZEN DE BESTE E-BIKE!

KLEUREN

Op zoek naar dé beste en meest complete e-bike? De a-SHINE M8b is
jouw perfecte keuze. Met de betrouwbare Bosch middenmotor fiets je
soepel, comfortabel én kies je voor de omweg naar huis, want met het
fraaie design van de Sparta a-SHINE M8b mag je gezien worden. De
kabels zijn optimaal geïntegreerd in het frame, waardoor deze e-bike er
nog cleaner uitziet.
Eenmaal onderweg geniet je van een comfortabele rit door de geveerde

Titan Grey Matte

Titan Grey Matte

voorvork en zadelpen. Doordat de a-SHINE M8b is voorzien van een
achterdrager met een MIK-adapter, klik je binnen no-time verschillende
accessoires aan de e-bike. Bovendien bepaal je zelf je actieradius met

INTUVIA DISPLAY

KRACHTIGE SCHIJFREMMEN

BOSCH ACTIVE LINE PLUS

UITNEEMBARE ACCU

de accukeuze tussen een 300, 400 of 500 Wh accu om optimaal gebruik
te maken van je e-bike!

VOORDELEN

Be One Blue Matte

Be One Blue Matte

9 Ruime instap bij damesmodel
9 Onzichtbare lasnaden zorgen voor een moderne uitstraling
9 Monoshock voorvering zorgt voor een comfortabele rit
9 Extra krachtige Bosch Active Line Plus middenmotor
9 Verlicht logo aan voorzijde voor extra zichtbaarheid
9 Kies uit een 300, 400 of 500 Wh accu en bepaal zelf je actieradius
9 MIK-achterdrager voorzien van voorbereiding MIK-kliksysteem voor
fietstassen en accessoires.
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Crystal Blue Matte

i

Bekijk alle uitgebreide specificaties van deze
en andere fietsen achterin deze brochure
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LEASE

A-SERIE

A-SHINE M8B BELT
Vind de meest
actuele informatie
op Sparta.nl.

LEASE

ELEGANTE EN ONDERHOUDSARME
E-BIKE MET RIEMAANDRIJVING

KLEUREN

De Sparta a-SHINE M8b Belt is van alle luxe voorzien. Met de betrouwbare
Bosch middenmotor fiets je soepel en comfortabel. Door de riemaandrijving
is deze e-bike nóg stiller zodat je optimaal van je rit kan genieten.
Bovendien is een riemaandrijving erg onderhoudsvriendelijk en gaat deze
tot wel drie keer zo lang mee als een normale ketting.
Eenmaal onderweg profiteer je van hoogwaardige onderdelen zoals
een comfortabel geveerde voorvork, geveerde zadelpen en stevige
antilekbanden. Plotseling stoppen voor een verkeerslicht doe je zonder
issue, want door de krachtige hydraulische schijfremmen sta je binnen no
time veilig en snel weer stil.

Titan Grey Matte

Titan Grey Matte

INTUVIA DISPLAY

BOSCHE ACTIVE LINE PLUS

RIEMAANDRIJVING

VERLICHT LOGO

Kenmerkend voor de a-SHINE e-bikes zijn de weggewerkte lasnaden
en het verlichte logo voor nóg meer zichtbaarheid. Ook kun je zelf bepalen
hoe ver je wilt fietsen met de keuze uit een 300, 400 of 500 Wh accu.

VOORDELEN
9 8,1 in de Telegraaf Nationale E-biketest 2020
9 Riemaandrijving is onderhoudsvrij en gaat tot wel drie keer langer mee
dan een ketting
9 Onzichtbare lasnaden zorgen voor een moderne uitstraling
9 Monoshock voorvering zorgt voor een zeer comfortabele rit
9 Extra krachtige Bosch Active Line Plus middenmotor
9 Verlicht logo aan voorzijde voor extra zichtbaarheid
9 MIK-achterdrager voorzien van voorbereiding MIK-kliksysteem voor
fietstassen en accessoires.
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i

Bekijk alle uitgebreide specificaties van deze
en andere fietsen achterin deze brochure
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LEASE

A-SERIE

A-SHINE M10B
Vind de meest
actuele informatie
op Sparta.nl.

LEASE

DESIGN EN EXTRA KRACHTIGE
PRESTATIES IN EEN MODERN JASJE

KLEUREN

De A-SHINE M10b is een zeer complete elektrische fiets voor de
sportieve e-biker van nu. Met de krachtige middenmotor en de sportieve
derailleurversnelling fiets je elke heuvel op én af. Hard naar beneden?
De schijfremmen brengen je snel en veilig tot stilstand. Ben je een
veeleisende fietser en ga je een flinke ride niet uit de weg? Dan is de
A-SHINE M10b de e-bike voor jou.
Deze e-bike is onderdeel van de aansprekende Sparta a-SHINE-serie.
Kenmerkend voor deze serie is het bijzonder stabiele frame en extra
verlicht logo voor nóg meer zichtbaarheid. Ook de kabels zijn optimaal
geïntegreerd in het frame zodat je niet snel blijft haken tijdens het

Black Matte

Black Matte

INTUVIA DISPLAY

UITNEEMBARE ACCU

BOSCH ACTIVE LINE PLUS

KRACHTIGE SCHIJFREMMEN

parkeren van je e-bike.

VOORDELEN
9 7,6 in de Telegraaf Nationale E-biketest 2020
9 Ruime instap bij damesmodel
9 Monoshock voorvering zorgt voor een zeer comfortabele rit
9 Extra krachtige Bosch Active Line Plus middenmotor
9 Hoogwaardige afmontage met Shimano Deore 10 versnellingen
9 Hydraulische schijfremmen voor sportieve looks en krachtig remmen
9 Verlicht logo aan voorzijde voor extra zichtbaarheid
9 Kies uit een 300, 400 of 500 Wh accu en bepaal zelf je actieradius
9 MIK-achterdrager voorzien van voorbereiding MIK-kliksysteem voor
fietstassen en accessoires.
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Bekijk alle uitgebreide specificaties van deze
en andere fietsen achterin deze brochure
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MET SPARTA LEASE
FIETS JE SLIM

ZAKELIJK EEN E-BIKE LEASEN
VOOR WERKNEMERS

ZAKELIJKE LEASE
VOOR WERKGEVERS

Zakelijk leasen biedt voordelen voor zowel jou als voor

Zakelijke mobiliteit verandert snel. Het moet flexibeler en

je werkgever! Je wilt graag aan de files ontsnappen, iets

vooral duurzamer. Sparta Lease maakt die verandering

meer doen voor het milieu of werken aan je gezondheid

mogelijk. Met zowel klein- als grootzakelijke oplossingen is er

en je dagelijkse woonwerk-ritten daarvoor gebruiken. Hoe

voor elke organisatie een passende e-bike lease oplossing.

dan ook, een elektrische fiets leasen biedt uitkomst!
Voor jou als werkgever zijn er meer voordelen dan je zo op
Door de lage bijtelling die op de leasefiets van toepassing

het eerste gezicht zou verwachten. Zo zijn de kosten van

is betaal je een stuk minder in vergelijking tot een lease

een leasefiets uiteraard lager dan van een auto, maar door

Naar je werk, de stad of de natuur in? Het liefst doe je

auto. En woon je binnen 20 km van je werk, dan ben

de inzet van de fiets krijg je tevens ook fittere en mentaal

dat ontspannen op de e-bike van je dromen. Maar wat je

je vaak een stuk sneller op je werk doordat je je route

sterkere werknemers. En doordat je minder parkeerplaatsen

minder ontspanning geeft, is het onderhoud van je e-bike, of

efficiënt kunt kiezen.

nodig hebt wordt je onderneming een stuk beter bereikbaar.

DE VOORDELEN
VOOR WERKNEMERS

DE VOORDELEN
VOOR WERKGEVERS

SPARTA PRIVATE LEASE

vervelender nog, diefstal. Goed nieuws! Met een e-bike van
Sparta Lease, fiets je in no-time rond op jouw ideale e-bike
mét een zeer uitgebreid servicepakket voor een overzichtelijk
bedrag per maand.

VOORDELEN VAN
SPARTA PRIVATE LEASE
9

Geen aanschafkosten
Super efficiënt en onbezorgd fietsen op de
allernieuwste elektrische Sparta e-bike
zónder hoge aanschafkosten

9

Overzichtelijk maandbedrag
Een vast maandelijks leasebedrag
zonder verrassingen.

9

Uitgebreid servicepakket
Verzekering tegen schade en diefstal is inbegrepen,
net als onderhoud bij de erkende Sparta dealer

9

Pechhulp in de hele EU

9 Geen aanschafkosten

9 Onderscheidende secundaire arbeidsvoorwaarden

9 Geen zorgen over reparatie en onderhoud

9 Fittere werknemers en een positieve bijdrage aan

9 Je profiteert van de lage bijtelling*

9 Lager ziekteverzuim en daarmee lagere ziektekosten:
*je werkgever kan aanbieden de leasetermijn geheel of
gedeeltelijk voor je te bekostigen
Ook je werkgever biedt de leasefiets aanzienlijke
voordelen. Hij bespaart leasekosten en profiteert van
een lager ziekteverzuim. Daarbij komt dat met inzet

andere vervoersopties
Door in te zetten op de lease fiets kun je tevens je MVO

je werkgever zich aanmeldt voor Sparta zakelijke lease.

inspanningen tastbaar maken. Dat kan zakelijk, maar ook

Alleen dan kan je via een Sparta dealer bij jou in de

privé. Het kan immers ook zijn dat het voor je werknemers

buurt een lease aanvraag doen.

aantrekkelijk is om privé te leasen. Bijvoorbeeld doordat je
dan de kilometer vergoeding kunt blijven toekennen of een
mobiliteitsbudget kunt inzetten.
Een werknemer of werkgever kan via een erkende Sparta
dealer een lease aanvraag doen. Betreft dit een zakelijke

Fiets je zakelijk?

van een leasefiets

de auto reizen
9 Relatief lage kosten in verhouding tot

zijn MVO doelstellingen. Het is daarom belangrijk dat

zijn inbegrepen

als zzp’er of via je werkgever gebruik maakt

minder ziek

van de fiets hij een belangrijke bijdrage kan leveren aan

in de hele EU. Ook noodreparaties in het buitenland

Het kan fiscale voordelen opleveren indien je

Een fietsende medewerker is gemiddeld 1 dag
9 Stimuleren van fietsen bij medewerkers die met

Mocht het nodig zijn, dan krijg je ook pechhulp

9

de (leef)omgeving

Vind de meest
actuele informatie

lease aanvraag, dan wordt vanuit de lease aanvraag contact
met je opgenomen ter controle. Je komt dus niet voor
onverwachte verrassingen te staan.

op Sparta.nl.
Voor (aan)vragen voor werkgevers voor Sparta Lease kun je
contact opnemen met zakelijk@accell.nl.
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WIL JE EEN
E-BIKE TESTEN?
Een e-bike kies je niet uit op basis van een foto. Bij Sparta begrijpen wij dat je de rijbeleving
wilt ervaren om zo tot een goede keuze te komen. In ons testcentrum De Fietser kun je alle
Sparta e-bikes testen en krijg je het beste advies van onze fietsexperts.
Stuk voor stuk hebben onze fietsexperts passie voor fietsen en vertellen je dan ook graag alles
over de nieuwe Sparta collectie.

EZYRIDER
GARANTIEPLAN
ELEKTRISCH FIETSEN WORDT NU WEL HEEL ZORGELOOS
Want het EzyRider garantieplan biedt je vijf jaar volledige garantie op je nieuwe e-bike. Op deze pagina wordt uitgelegd hoe het EzyRider
Garantieplan precies werkt en hoe je deze verzekering afsluit.

BEKIJK, TEST & BESTEL
JOUW IDEALE FIETS

WAAROM DE FIETSER?

GARANTIE OP DE HELE E-BIKE

ONDERHOUD

Lekker centraal gelegen in Nederland en elke

9 Een persoonlijke afspraak van 45 minuten

Alle mechanische en elektrische onderdelen van je e-bike

Iedere e-bike heeft onderhoud nodig. Om het EzyRider

dinsdag tot en met zondag op afspraak

9 Onbeperkt alle Sparta-fietsen testen op de

vallen onder het EzyRider garantieplan (slijtagedelen

Garantieplan in stand te houden, is het van belang om je

geopend van 10.00 tot 17.00.

uitgezonderd)*. Indien er een onderdeel van je e-bike kapot

e-bike goed te onderhouden. We vragen je dan ook om de

gaat door een materiaal- of constructiefout, wordt je e-bike

e-bike ieder jaar, of iedere 4.000 kilometer (wat zich eerder

Kijk voor beschikbaarheid van de Sparta modellen en

voor fietsen

kosteloos gerepareerd. Je hoeft dan niets te betalen voor

voordoet) voor regulier onderhoud aan te bieden bij de

framematen op defietser.nl en plan direct je bezoek.

9 Gratis parkeren

de gebruikte onderdelen of voor de arbeid.

fietsvakhandel waar je de e-bike hebt gekocht.

OOK GARANTIE OP DE ACCU

Je kunt deze garantieverzekering heel eenvoudig afsluiten bij

De batterij is één van de belangrijkste onderdelen
van je e-bike. Daarom valt een defect van de batterij
vanzelfsprekend ook onder het EzyRider Garantieplan.
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grootste testbaan van Nederland
9 Advies van fietsexperts met een passie

je eigen rijwielspecialist voor slechts €159. Daarmee trap je
vijf jaar zónder onvoorziene kosten. Heel zorgeloos, heel Ezy.
Het EzyRider Garantieplan kan alleen afgesloten worden in
Nederland. In België bieden we een ander garantieplan aan,

WWW.DEFIETSER.NL

vraag hiernaar bij je dealer.

Akulaan 2, 6717 XN Ede
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SPECIFICATIES
D-SERIE

E-BIKE
COLLECTIE

C-SERIE

A-SERIE

D-RULE
M7TB

D-RULE
M8TB

D-BURST
M8TB SMART

D-BURST
M11TB SMART SPEED

D-BURST
METB SMART SPEED

D-WIZ
M7B FOLD

C-READY
R5E

A-LANE
F8E

A-LANE
R5E

A-SHINE
M7B

A-SHINE
M8B ACTIVE PLUS

A-SHINE
M8B BELT

A-SHINE
M10B

Type Motor

Bosch Active Plus Line

Bosch Performance Line

Bosch Performance Line CX

Bosch Performance Line Speed

Bosch Performance Line Speed

Bosch Active Line

E-Motion LE350

E-Motion D-Light (LE-230)

E-Motion LE350

Bosch Active Line

Bosch Active Line Plus

Bosch Active Line Plus

Bosch Active Line Plus

Locatie motor

Midden

Midden

Midden

Midden

Midden

Midden

Achter

Voor

Achter

Midden

Midden

Midden

Midden

Max. draaimoment motor (Nm)

50 Nm

50 Nm

50 Nm

75 Nm

75 Nm

40 Nm

40 Nm

28 Nm

40 Nm

40 Nm

50 Nm

50 Nm

50 Nm

Walk Assist

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Type Accu

Bosch Frame PowerPack

Bosch Frame PowerPack

Bosch PowerTube

Bosch PowerTube

Bosch PowerTube

Bosch Frame PowerPack

E-Motion Carrierpack

E-Motion Carrierpack

E-Motion Carrierpack

Bosch CarrierPack

Bosch CarrierPack

Bosch CarrierPack

Bosch CarrierPack

Accu capaciteit (Wh)

300, 400 of 500 Wh

300, 400 of 500 Wh

400, 500 of 625 Wh

625 Wh

625 Wh

300, 400 of 500 Wh

300, 400 of 500 Wh

500 Wh

500 Wh

300, 400 of 500 Wh

300, 400 of 500 Wh

300, 400 of 500 Wh

300, 400 of 500 Wh

(range-extender optioneel)

(range-extender optioneel)

(range-extender optioneel)

MOTOR

ACCU

Locatie accu

Op frame

Op frame

In frame

In frame

In frame

Op frame

Achterdrager

Achterdrager

Achterdrager

Achterdrager

Achterdrager

Achterdrager

Achterdrager

Type Versnellingssysteem

Shimano Nexus 7

Shimano Alfine 8

Shimano Alfine 8

Shimano Deore SLX 11

Enviolo Trekking CT Traploos

Shimano Nexus 7

Sturmey Archer 5

Shimano Nexus 8

Sturmey Archer 5

Shimano Nexus 7

Shimano Nexus 8

Shimano Nexus 8

Shimano Deore 10

Aandrijving

Ketting

Ketting

Belt, Gates

Ketting

Belt, Gates

Ketting

Ketting

Ketting

Ketting

Ketting

Ketting

Belt, Gates

Ketting

Bescherming

Kettingkast

Kettingkast

Riemscherm

Kettingscherm

Riemscherm

Kettingscherm

Kettingkast

Kettingkast

Kettingkast

Kettingkast

Kettingkast

Riemscherm

Kettingscherm

VERSNELLINGEN

STUUR, ZADEL EN ACHTERDRAGER
Soort voorvork

Verend

Verend

Vast

Vast

Vast

Vast

Vast

Verend

Verend

Verend

Verend

Verend

Verend

Zadelpen

Vast

Vast

Vast

Vast

Vast

Vast

Vast

Verend

Verend

Verend

Verend

Verend

Verend

Type stuurpen

Verstelbaar met gereedschap

Verstelbaar met gereedschap

Verstelbaar

Vast

Vast

Handmatig verstelbaar

Verstelbaar

Verstelbaar met gereedschap

Verstelbaar met gereedschap

Verstelbaar met gereedschap

Verstelbaar met gereedschap

Verstelbaar met gereedschap

Verstelbaar met gereedschap

Achterdrager

Aluminium achterdrager,

Aluminium achterdrager,

Aluminium achterdrager,

Aluminium achterdrager,

Aluminium achterdrager,

Aluminium achterdrager

Aluminium achterdrager,

Aluminium achterdrager

Aluminium achterdrager

Aluminium achterdrager,

Aluminium achterdrager,

Aluminium achterdrager,

Aluminium achterdrager,

MIK compatible

MIK compatible

MIK compatible

MIK compatible

MIK compatible

MIK compatible

MIK compatible

MIK compatible

MIK compatible

Tektro HD-275 schijfrem met

Tektro HD-275 schijfrem met

Tektro HD-285 schijfrem met

Tektro HD-E715 schijfrem met

Tektro HD-E715 schijfrem met

Tektro T-275 schijfrem met

Tektro HD-T385 schijfrem met

Magura HS-11

Magura HS-11

Magura HS-11

Tektro HD-T275 schijfrem met

Tektro HD-T275 schijfrem met

Tektro HD-T275 schijfrem met

hydraulische bediening

hydraulische bediening

hydraulische bediening

hydraulische bediening

hydraulische bediening

hydraulische bediening

hydraulische bediening

hydraulische V-brake

hydraulische V-brake

hydraulische V-brake

hydraulische bediening

hydraulische bediening

hydraulische bediening

Tektro HD-275 schijfrem met

Tektro HD-275 schijfrem met

Tektro HD-285 schijfrem met

Tektro HD-E715 schijfrem met

Tektro HD-E715 schijfrem met

Tektro T-275 schijfrem met

Tektro HD-T385 schijfrem met

Magura HS-11

Magura HS-11

Magura HS-11

Tektro HD-T275 schijfrem met

Tektro HD-T275 schijfrem met

Tektro HD-T275 schijfrem met

hydraulische bediening

hydraulische bediening

hydraulische bediening

hydraulische bediening

hydraulische bediening

hydraulische bediening

hydraulische bediening

hydraulische V-brake

hydraulische V-brake

hydraulische V-brake

hydraulische bediening

hydraulische bediening

hydraulische bediening

Gewicht (inclusief accu)

27,0 kg

27,9 kg

27,7 kg

28,6 kg

29,6 kg

22,0 kg

26,0 kg

27,1 kg

28,6 kg

27,1 kg

27,1 kg

26,7 kg

26,7 kg

Gewicht accu

2,5 kg

2,5 kg

3,6 kg

3,6 kg

3,6 kg

2,5 kg

3,0 kg

3,0 kg

3,0 kg

2,7 kg

2,7 kg

2,7 kg

2,7 kg

MIK compatible

REMMEN
Achterrem

Voorrem

GEWICHT

Aan deze uitgave kunnen geen rechten
worden ontleend.
De meest actuele informatie staat op Sparta.nl
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd
of openbaar gemaakt worden in enige vorm of
op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch
of door fotokopieën, opname, of op enige andere
manier, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.
Uitgave van Sparta, onderdeel van
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