
Kom forbi og prøv selv!

Tag hen til en lokal Gazelle forhandler, og få en prøvetur. Så kan du selv finde 

ud af, hvilken Gazelle der passer dig bedst. Gå til www.gazellebikes.com, og 

find den nærmeste Gazelle forhandler og åbningstiderne.

Gazelle forhandleren kan tilbyde:

• Personlig rådgivning

• En nøjagtig justering til din siddestilling

• 10 års garanti på alle Gazelle stel

• Professionel vedligeholdelse

• De nyeste softwareopdateringer (til el-cykler)

• Originalt tilbehør – kan købes og monteres i butikken

Kom og find ud af, hvilken Gazelle der passer dig bedst.

www.gazellebikes.com
Du kan få mere at vide på vores websted: www.gazellebikes.com.
Specifikationer, tekster og illustrationer er med forbehold for
løbende ændringer (dog undtaget tryk- og satsfejl). Udgivet og
med copyright® af: Royal Dutch Gazelle N.V., Dieren.
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Royal Dutch Gazelle 
Gazelles historie minder meget om historien om cyklen som et 
populært transportmiddel. Den komfortable Gazelle cykel i ægte 
hollandsk stil overvandt hollændernes hjerter for 125 år siden, og i 
dag har det velkendte design og teknologien gjort sit indtog i hele 
verden. I dag er Gazelle fortsat på forkant med innovation og gør 
cykling både mere fornøjeligt og muligt for flere at have glæde af. 
Gazelle er et ikon i Hollands cykeltradition og med sit nye sortiment 
af elcykler er det hæderkronede cykelfirma fuldt på niveau med 
tidens globale innovation. Det har positioneret sig som standarden 
for mobilitet både traditionelt og i en moderne tid.

Gazelles mål er at opfylde ethvert cykelbehov og give alle en stor 
cykeloplevelse – i dag, i morgen og i fremtiden. Du kan bruge  
denne lommeguide til at finde den Gazelle elcykel, der passer til dit 
behov, eller du kan gå ind på www.gazellebikes.com.
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• Ekstra stærk og støjfri motorkraft med op til 50 Nm og med 
et kraftigt batteri integreret i stellet 

• Maksimal bremsekraft under alle vejrforhold. Fodbremse og 
2 Magura hydrauliske bremser. 

• Maksimalt komfortabel med brede dæk, affjedret forgaffel 
og affjedret sadelpind 

• Kører ubesværet og styrer præcist på grund af cyklens 
lavere tyngdepunkt med batteriet intregreret i stellet

SPECIFIKATIONER 7 gear Shimano Nexus med fodbremse 
og Magura HS11 hydrauliske bremser KG 22,6 (uden batteri) 
FARVE black mat DAME 46|49|53|57|61 FARVE black mat 
HERRE 57|61

ARROYO C7+ HMB ELITE

54

Priser DKK 22.999
(med platinbatteri) 



• Ekstra stærk og støjfri motorkraft med op til 50 Nm 
• Elegant frontaffjedring, som optager stødpåvirkninger fra 

vejen 
• Med de elegant indbyggede lygter i skærmen bliver du set 

tydeligt i al slags vejr 
• De mindste stelstørrelser har 26” hjul med endnu lettere og 

sikrere kontrol over cyklen

SPECIFIKATIONER 8 gear Shimano Nexus med fodbremse 
og Magura HS11 hydrauliske bremser KG 23,6 (uden batteri) 
FARVE legion blue mat DAME 42|46|49|53|57|61

ARROYO C8 HMB

76

Priser fra DKK 20.499
(med sølvbatteri) 



• Ekstra stærk og støjfri motorkraft med op til 50 Nm 
• Maksimal bremsekraft under alle vejrforhold. Fodbremse  

og 2 Magura hydrauliske bremser 
• Nemmere at se og blive set med kraftigt lysende 

diodelygter 
• Suveræn kørekomfort med affjedret sadelpind og affjedret 

forgaffel

SPECIFIKATIONER 7 gear Shimano Nexus med fodbremse 
og Magura HS11 hydrauliske bremser KG 23,4 (uden batteri) 
FARVE black mat eller desert titanium grey mat / aluminum 
grey mat DAME 46|49|53|57|61 FARVE black mat  
HERRE 57|61|65

ARROYO C7+ HMB

98

Priser fra DKK 18.999
(med sølvbatteri) 



• Støjsvag motorkraft op til 40 Nm 
• Enkelt og let betjent Purion side display 
• Nemmere at se og blive set med kraftigt lysende 

diodelygter 
• Maksimal bremsekraft under alle vejrforhold. Fodbremse  

og 2 Magura hydrauliske bremser

SPECIFIKATIONER 7 gear Shimano Nexus med fodbremse 
og Magura HS11 hydrauliske bremser KG 23,3 (uden batteri) 
FARVE dust light mat DAME 49|53|57|61

ARROYO C7 HMB

1110

Priser fra DKK 17.999
(med sølvbatteri) 



• Ekstra stærk og støjfri motorkraft med op til 50 Nm og med 
et kraftigt batteri integreret i stellet 

• Med de elegant indbyggede lygter i skærmen bliver du set 
tydeligt i al slags vejr 

• Maksimalt komfortabel med brede dæk, elegant affjedret 
forgaffel og affjedret sadelpind 

• Kører ubesværet og styrer præcist på grund af cyklens 
lavere tyngdepunkt med batteriet intregreret i stellet

SPECIFIKATIONER 7 gear Shimano Nexus med Magura 
HS11 hydrauliske bremser KG 22,6 (uden batteri)  
FARVE black mat eller sienna mat DAME 46|49|53|57|61 
FARVE black mat HERRE 53|57|61 
* Dame 61 fås kun i black mat.

GRENOBLE C7+ HMB ELITE

1312

Priser DKK 24.999
(med platinbatteri) 



• Ekstra stærk og støjfri trædeassistance 
• Stellets eftergivenhed skyldes elegant integrerede 

fjederkomponenter 
• Nemmere at se og blive set med kraftigt lysende 

diodelygter 
• Cykler ubesværet og præcist

SPECIFIKATIONER 7 gear Shimano Nexus med Magura 
HS11 hydrauliske bremser KG 22,6 (uden batteri)  
FARVE black mat eller sienna mat DAME 42|46|49|53|57|61 
FARVE black mat HERRE 53|57|61|65 

* Dame 42, 46 26 inch og dame 61 fås kun i black mat.

GRENOBLE C7+ HMB

1514

Priser fra DKK 19.999
(med sølvbatteri) 



• Nemt med trinløst gearskift 
• Nemmere at se og blive set med kraftigt lysende 

diodelygter 
• Affjedring og brede dæk, som optager stort set alle 

stødpåvirkninger fra vejen 
• Afslappende at cykle på uanset vejr og vind.

SPECIFIKATIONER Enviolo City Manual trinløst gearsystem 
med Magura HS11 hydrauliske bremser KG 25,5 (uden 
batteri) FARVE black mat / meteor grey mat eller mirage blue 
mat DAME 46|49|53|57 FARVE black mat / meteor grey mat 
HERRE 53|57|61

ORANGE C310 HMB

1716

Priser fra DKK 21.499
(med sølvbatteri) 



• Stærk, støjfri trædeassistance 
• Den sikre føling på cyklen med et stabilt aluminiumstel 
• Når du først har cyklet med hydrauliske bremser, vil du  

ikke ønske dig andet 
• Skal cyklen være i matsort/Matt Sienna, Matt Navy eller  

Pale Green?

SPECIFIKATIONER 7 gear Shimano Nexus med Magura 
HS11 hydrauliske bremser KG 23,5 (uden batteri)  
FARVE black mat / sienna mat eller navy mat eller pale 
green DAME 46|49|53|57|61 FARVE black mat / sienna mat 
HERRE 53|57|61|65 

* Dame 46 fås kun i black mat / sienna mat og navy. Dame 61 fås 

kun i black mat / sienna mat.

ORANGE C7+ HMB

1918

Priser fra DKK 18.999
(med sølvbatteri) 



• Stærk, støjfri trædeassistance 
• Siddestillingen er afslappende med sadlens og styrets 

fjederkomponenter 
• Både let og brat opbremsning klares med to fingre 
• Ægte Orange-kvalitet med en centermotor til en  

fornuftig pris

SPECIFIKATIONER 7 gear Shimano Nexus med Magura 
HS11 hydrauliske bremser KG 22,7 (uden batteri)  
FARVE aluminum grey mat eller petrol DAME 46|49|53|57|61 
FARVE aluminum grey mat HERRE 53|57|61 
* Dame 61 fås kun i aluminum grey.

ORANGE C7 HMB

2120

Priser fra DKK 18.499
(med sølvbatteri) 



• Cykler med dynamisk motorkraft op til 50 Nm 
• Med brede dæk og forgaffel-affjedring til at optage 

stødpåvirkninger fra vejen 
• Maksimal bremsekraft under alle vejrforhold. Fodbremse  

og 2 Magura hydrauliske bremser 
• Enkelt og let betjent Purion side display

SPECIFIKATIONER 7 gear Shimano Nexus med fodbremse 
og Magura HS11 hydrauliske bremser KG 22,4 (uden batteri) 
FARVE black mat DAME 46|49|53|57 FARVE black mat 
HERRE 57

VENTO C7+ HMB

2322

Priser fra DKK 17.499
(med sølvbatteri) 



• Cykler med naturlig trædeassistance fra 40 Nm 
• Med brede dæk og forgaffel-affjedring til at optage 

stødpåvirkninger fra vejen 
• Med nemt betjente hydrauliske bremser 
• Sporty design i moderne farver

SPECIFIKATIONER 7 gear Shimano Nexus med Magura 
HS11 hydrauliske bremser KG 22,4 (uden batteri)  
FARVE air blue mat eller black mat eller mirage blue mat 
DAME 46|49|53|57 FARVE black mat eller mirage blue mat 
HERRE 53|57|61 
* Dame 46 fås kun i black mat og mirage blue mat.

VENTO C7 HMB

2524

Priser fra DKK 16.499
(med sølvbatteri) 



• Med 50 Nm motormoment lægger du luft til alle andre 
transportcykler på vejen 

• Den lavt placerede centermotor gør cyklen manøvredygtig 
og stabil 

• Maksimal bremsekraft under alle vejrforhold 
• Masser af bagage eller høje bakker er ikke noget problem

SPECIFIKATIONER 7 gear Shimano Nexus med fodbremse 
og Magura HS11 hydrauliske bremser KG 26,9 (uden batteri) 
FARVE black DAME 46|49|54|59

MISS GRACE C7+ HMB

2726

Priser fra DKK 17.999
(med sølvbatteri) 



• Motoren (40 Nm) er så godt som skjult 
• Den lavt placerede centermotor gør cyklen manøvredygtig 

og stabil 
• Fra Randers til Aarhus retur på én opladning 
• Stærk og hurtig transportcykel

SPECIFIKATIONER 7 gear Shimano Nexus med fodbremse 
og Magura HS11 hydrauliske bremser KG 26,9 (uden batteri) 
FARVE black DAME 49|54|59

MISS GRACE C7 HMB

2928

Priser fra DKK 16.999
(med sølvbatteri) 



• Motoren (40 Nm) er så godt som skjult 
• Den lavt placerede centermotor gør cyklen manøvredygtig 

og stabil 
• Fra Randers til Aarhus retur på én opladning 
• Stærk og hurtig transportcykel

SPECIFIKATIONER 7 gear Shimano Nexus med Magura 
HS11 hydrauliske bremser KG 26,9 (uden batteri)  
FARVE black eller powder rose DAME 46|49|54|59

MISS GRACE C7 HMB

3130

Priser fra DKK 16.999
(med sølvbatteri) 



• Super til indkøb af dagligvarer, shopping osv. 
• Motoren med 40 Nm er så godt som skjult 
• Altid det rette gear i alle situationer 
• Umiskendeligt Gazelle design i matsort

SPECIFIKATIONER 7 gear Shimano Nexus med Magura 
HS11 hydrauliske bremser KG 26,9 (uden batteri)  
FARVE black mat HERRE 49|54|59

HEAVYDUTYNL C7 HMB

3332

Priser fra DKK 16.999
(med sølvbatteri) 



• Iøjnefaldende design og finish 
• Ubesværet cykling ved hjælp af elmotorens 63 Nm 

motorkraft 
• Suveræn kørekomfort med affjedret sadelpind og affjedret 

Headshock alu-forgaffel 
• Kraftig bremsekraft fra Shimano SLX Skivebremser for  

og bag

SPECIFIKATIONER 10 gear Shimano Deore med hydrauliske 
Shimano SLX skivebremser KG 21,7 (uden batteri)  
FARVE eclipse black DAME 49|53|57 FARVE eclipse black 
HERRE 53|57|61

ULTIMATE T10 HMB

3534

Priser fra DKK 23.999
(med guldbatteri) 



• Let og hurtig cykel velegnet til både ferieture og hverdag  
• Støjsvag og letløbende Active Line Plus motor med 50 Nm 

motorkraft 
• Sporty cykling med minimal motorfriktion ved hastighed 

over 25 km/t 
• Førende i kategorien for el-hybridcykler i AD Bike Test

SPECIFIKATIONER 10 gear Shimano Deore med Magura 
HS11 hydrauliske bremser KG 21,6 (uden batteri) FARVE black 
mat DAME 46|49|53|57 FARVE black mat HERRE 53|57|61

CHAMONIX T10 HMB

3736

Priser fra DKK 19.499
(med sølvbatteri) 



• Cykler med sporty motorkraft op til 50 Nm 
• Med brede dæk og forgaffel-affjedring til at optage 

stødpåvirkninger fra vejen 
• Sporty cykling med minimal motorfriktion ved hastighed 

over 25 km/t 
• Den lette kædeskærm og udvendige gear signalerer 

cyklens sporty egenskaber

SPECIFIKATIONER 9 gear Shimano Deore med Magura 
HS11 hydrauliske bremser KG 22,4 (uden batteri)  
FARVE black mat DAME 46|49|53|57 FARVE black mat 
HERRE 53|57|61

VENTO T9 HMB

3938

Priser fra DKK 17.499
(med sølvbatteri) 



• Gazelles hurtigste Speed-elcykel 
• Højt motormoment, så du altid er først fra start 
• Præcist, trinløst gearskift 
• Et rent kraftværk i moderne matsort

SPECIFIKATIONER Enviolo Trekking Magura med MT4e 
hydrauliske skivebremser KG 22,5 (uden batteri)  
FARVE eclipse black mat DAME 49|53|57 FARVE eclipse 
black mat HERRE 53|57|61

CITYZEN SPEED 380

4140

Priser DKK 32.999
(med platinbatteri) 



• Super sporty cykling med ubesværet tråd 
• Topfarten nås hurtigt med den stærke centermotor 
• Høj affjedringskomfort på dårlige veje 
• Robust design i et klart kvalitetslook

SPECIFIKATIONER 10 gear Shimano Deore med Magura 
MT4e hydrauliske skivebremser KG 22,5 (uden batteri) 
FARVE navy mat DAME 46|49|53|57 FARVE navy mat 
HERRE 53|57|61

CITYZEN SPEED

4342

Priser DKK 29.999
(med platinbatteri) 



• Ubesværet cykling ved hjælp af elmotorens 63 Nm 
motorkraft

• Kraftig bremsekraft fra Shimano hydrauliske skivebremser 
for og bag 

• Suveræn kørekomfort med affjedret sadelpind og affjedret 
Headshock alu-forgaffel 

• Kører ubesværet og styrer præcist på grund af cyklens 
lavere tyngdepunkt med batteriet intregreret i stellet

SPECIFIKATIONER 10 gear Shimano Deore med Shimano 
BL-MT200 hydrauliske skivebremser KG 22 (uden batteri) 
FARVE desert titanium grey mat DAME 46|49|53|57  
FARVE desert titanium grey mat HERRE 53|57|61

CITYZEN T10 HMB

4544

Priser DKK 24.999
(med platinbatteri) 



• Optimal kvalitet til en optimal pris og suveræn cykelkraft 
• Let forgaffel med præcis styring 
• Hydrauliske bremser med stort set ingen vedligeholdelse 
• Perfekt til afslappende cykling eller pendling

SPECIFIKATIONER 8 gear Shimano Nexus med Shimano 
MT 200 skivebremser KG 22 (uden batteri) FARVE black mat 
eller tropical blue DAME 46|49|53|57|61 FARVE black mat 
eller tropical blue HERRE 53|57|61

CITYZEN C8+ HMB

4746

Priser DKK 22.999
(med platinbatteri) 



• Cykler naturligt med stærk trædeassistance 
• Med motorassistance til at trække cyklen til fods 
• Super nem at betjene og med et tydeligt display 
• Alt sammen på et komfortabelt stel med lav påog afstigning

SPECIFIKATIONER 8 gear Shimano Nexus med Magura 
HS11 hydrauliske bremser KG 21,8 (uden batteri)  
FARVE black mat eller sienna mat DAME 49|53|57|61  
FARVE black mat HERRE 53|57|61

GRENOBLE C8 HMS

4948

Priser fra DKK 19.999
(med guldbatteri) 



• Nemt med trinløst gearskift 
• Nemmere at se og blive set med kraftigt lysende 

diodelygter 
• Affjedring og brede dæk, som optager stort set alle 

stødpåvirkninger fra vejen 
• Tyst og afslappende til cykling i naturen.

SPECIFIKATIONER Enviolo City Manual trinløst gearsystem 
med Magura HS11 hydrauliske bremser KG 22,6 (uden 
batteri) FARVE desert titanium grey mat DAME 49|53|57 
FARVE desert titanium grey mat HERRE 53|57|61

ORANGE C310 HMS

5150

Priser fra DKK 23.999
(med guldbatteri) 



• Du får ikke et hurtigere og mere præcist gearskift 
• Skifter automatisk ned, når du stopper 
• Motorassistance op til 6 km/t til at trække cyklen til fods 
• Trædeassistance med en naturlig, sporty cykelfornemmelse

SPECIFIKATIONER 8 gear Shimano Nexus Di2 med Magura 
HS11 hydrauliske bremser KG 21,8 (uden batteri)  
FARVE black mat / dust mat DAME 46|49|53|57  
FARVE black mat / dust mat HERRE 53|57|61

ORANGE C8 HMS

5352

Priser fra DKK 21.999
(med guldbatteri) 



• Afslappende at cykle på med Shimano Steps centermotor 
• Med 7 gear til rigelig dækning af behovet 
• Bremserne betjenes lige så nemt ved let som ved brat 

opbremsning 
• Og alt holdes under kontrol via cykelcomputeren  

i luksusudgave

SPECIFIKATIONER 7 gear Shimano Nexus med Magura 
HS11 hydrauliske bremser KG 21,9 (uden batteri)  
FARVE black mat eller legion blue mat DAME 46|49|53|57|61 
FARVE black mat HERRE 53|57|61

ORANGE C7 HMS

5554

Priser fra DKK 18.999
(med guldbatteri) 



SPECIFIKATIONER 8 gear Shimano Nexus med forbremse 
og Magura HS11 hydrauliske bremser og coaster
bremse KG 22,2 kg (uden batteri) FARVE jeans eller meteor 
grey mat eller premium white mat UNISEX 45|51|57

• Optimal sikkerhedsfornemmelse, fordi du altid kan sætte 
begge fødder på jorden

• Den affjedrede sadelpind og forgaffel optager alle 
stødpåvirkninger fra vejen

• Gelsadlen og de ergonomiske håndtag kan justeres efter 
din siddestilling

• Moderne look, der ser godt ud i trafikken

AMI C8 HMS

5756

Priser fra DKK 21.499
(med guldbatteri og kurv) 



• Optimal sikkerhedsfornemmelse, fordi du altid kan sætte 
begge fødder på jorden 

• Den affjedrede sadelpind og forgaffel optager alle 
stødpåvirkninger fra vejen 

• Gelsadlen og de ergonomiske håndtag kan justeres efter 
din siddestilling 

• Moderne look, der ser godt ud i trafikken

SPECIFIKATIONER 8 gear Shimano Nexus med Magura 
HS11 hydrauliske bremser KG 21,9 kg (uden batteri)  
FARVE jeans eller meteor grey mat UNISEX 45|51|57

AMI C8 HMS

5958

Priser fra DKK 20.999
(med guldbatteri) 



• Elegant 30 Nm motorløsning næsten skjult i forhjulet 
• God bremsekraft med fodbremsen og V-bremse for 
• Fuld trafiksikkerhed med kraftige diodelygter 
• Stellets lave på- og afstigning er en fornøjelse i hverdagen

SPECIFIKATIONER 7 gear Shimano Nexus med fodbremse 
bagtil og fælgbremse foran KG 22,9 (uden batteri)  
FARVE black mat DAME 49|53|57

ARROYO C7 HFP

6160

Priser fra DKK 12.999
(med bronzebatteri) 



• Elegant motorløsning næsten skjult i forhjulet 
• Ekstra komfortabel med læderhåndtag og en luksuriøs 

sadel 
• Fuldt udstyret med driftsikre, indbyggede diodelygter 
• Stellets lave påog afstigning er en ekstra stor fornøjelse

SPECIFIKATIONER 7 gear Shimano Nexus med 
rullebremser KG 23,7 kg (uden batteri) FARVE black mat 
DAME 46|49|53|57|61 FARVE black mat HERRE 53|57|61

GRENOBLE C7+ HFP

6362

Priser fra DKK 14.999
(med bronzebatteri) 



• Diskret og støjsvag trædeassistance 
• Med affjedret forgaffel og sadelpind, som optager alle 

stødpåvirkninger fra vejen 
• Via det aftagelige sidedisplay er der fuld kontrol over 

betjeningsfunktionerne 
• Kan vælges i den ønskede matfarveeller farvekombination

SPECIFIKATIONER 7 gear Shimano Nexus med 
rullebremser KG 23,9 (uden batteri) FARVE black mat / 
sienna mat eller jeans eller navy mat DAME 46|49|53|57|61 
FARVE black mat / sienna mat HERRE 53|57|61|65 

* Dame 61 fås kun i black mat / sienna mat og jeans.

ORANGE C7+ HFP

6564

Priser fra DKK 14.999
(med bronzebatteri) 



• Elcykling i sin reneste form 
• Diskret, støjsvagt forhjulstræk 
• Maksimal trædeassistance med minimal trædekraft. 
• Relevant information om cyklen bliver vist på displayet

SPECIFIKATIONER 7 gear Shimano Nexus med rullebremse 
bagtil og fælgbremse foran KG 22,9 (uden batteri)  
FARVE aluminum grey mat DAME 49|53|57

ORANGE C7 HFP

6766

Priser fra DKK 13.999
(med bronzebatteri) 



• Bred, lav påog afstigning til (patentbeskyttet) komfort på 
sadlen 

• Alt under kontrol med ergonomiske håndtag og pedaler 
• Ekstra justerbare bremser med soft touch-greb 
• Siddehøjde og -afstand fra sadlen til styret kan justeres  

hver for sig

SPECIFIKATIONER 7 gear Shimano Nexus med 
rullebremser KG 24,9 (uden batteri) FARVE panther black 
UNISEX 46 

* ISP®: Sadelteknologien Intelligent Seating Position er en 

opfindelse, som er internationalt patentbeskyttet af Andries Gaastra

BALANCE C7 HFP

6968

Priser fra DKK 17.999
(med bronzebatteri) 



• Robust elcykel, der umiddelbart ligner en almindelig cykel 
• Fra Randers til Aarhus retur på én opladning 
• Retningsstabilt forhjulstræk, så cyklen gør, som du forventer 
• En af de mest populære elcykler til transport

SPECIFIKATIONER 7 gear Shimano Nexus med rullebremse 
bagtil og fælgbremse foran KG 26 (uden batteri)  
FARVE black mat eller ivory DAME 49|54|59

MISS GRACE C7 HFP

7170

Priser fra DKK 13.999
(med bronzebatteri) 



• Robust transportcykel med usynlig trædeassistance 
• Styres ubesværet igennem bytrafikken 
• Sikker at læsse med dobbeltstøtteben og styrlås 
• Fås i sort, altid godt

SPECIFIKATIONER 7 gear Shimano Nexus med 
rullebremser KG 26,6 (uden batteri) FARVE black  
DAME 46|49|54|59

PUUR_NL+ C7 HFP

72 73

Priser fra DKK 12.999
(med bronzebatteri) 



Kom forbi og prøv selv!

Tag hen til en lokal Gazelle forhandler, og få en prøvetur. Så kan du selv finde 

ud af, hvilken Gazelle der passer dig bedst. Gå til www.gazellebikes.com, og 

find den nærmeste Gazelle forhandler og åbningstiderne.

Gazelle forhandleren kan tilbyde:

• Personlig rådgivning

• En nøjagtig justering til din siddestilling

• 10 års garanti på alle Gazelle stel

• Professionel vedligeholdelse

• De nyeste softwareopdateringer (til el-cykler)

• Originalt tilbehør – kan købes og monteres i butikken

Kom og find ud af, hvilken Gazelle der passer dig bedst.

www.gazellebikes.com
Du kan få mere at vide på vores websted: www.gazellebikes.com.
Specifikationer, tekster og illustrationer er med forbehold for
løbende ændringer (dog undtaget tryk- og satsfejl). Udgivet og
med copyright® af: Royal Dutch Gazelle N.V., Dieren.
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