
Belangrijk nieuws Urban Arrow Active modellen
Beste Urban Arrow dealer,

Afgelopen week hebben we op de Eurobike de Family en Shorty gepresenteerd met de verbeterde 
Active motor: de Active Plus. Een sterkere en vooral stillere motor die uitstekend past bij de Urban 
Arrow.

Alle Urban Arrows die vanaf nu besteld worden met Rollerbrakes hebben deze nieuwe Active Plus 
motor.

Helaas hebben we te maken met extra oplopende levertijden voor de met Active Plus uitgevoerde 
fietsen: te weten 10 weken.

Wat betekent dit?

• De advies verkoopprijs van de Active Plus varianten wordt € 100,- hoger dan de huidige Active 
modellen;

• Reeds bevestigde en de bij ons door jullie als verkocht aangegeven fietsen leveren wij nog met 
de huidige Active motor;

• Reeds bevestigde planorders gaan wij vanaf september uitleveren met de Active Plus motor 
tegen de oude Active prijs.

• Alle nieuwe orders zullen als Active Plus geleverd gaan worden in de loop van september en 
hiervoor gelden de nieuwe prijzen.

Om de nieuwe Bosch Active Plus motor in de Urban Arrow fietsen te kunnen monteren moesten er 
een aantal veranderingen aan het achter frame door gevoerd worden. Een mooie gelegenheid om 
tegelijkertijd verbeteringen door te voeren in dit deel van het frame.
Welke verbeteringen zijn dit?

• De achter padden worden verstelbaar waardoor je gemakkelijk de 
ketting kunt spannen maar ook gemakkelijker werkzaamheden aan 
de achterrem kunt uitvoeren;

• De verstelbaarheid van het zadel neemt toe. Langere- en kleinere 
personen kunnen nu nog beter een goede positie vinden op de fiets;

• Door het toepassen van kabelgoten in de stuurbuis kan je eenvoudig 
een Dual Battery systeem plaatsen;

• De kabelloop is geoptimaliseerd waardoor in de winter minder kans 
is op vastgevroren versnellingskabels.

Wij verzoeken je deze informatie te delen met iedereen die zich binnen je bedrijf bezig houdt 
met de verkoop.
 
In de bijlage tref je de nieuwste prijslijst aan die alle voorafgaande versies vervangt.
 
NB Tot januari 2019 zullen de Performance en Performance CX varianten nog met het huidige 
frame geleverd blijven worden.
 
Bij vragen kun je contact opnemen met service@urbanarrow.com
 
Met hartelijke groet,
 
Team Urban Arrow


