
Amersfoort

Waalwijk

Den Haag

Groningen

Kom langs en ontdek het zelf!

Ga langs bij de Gazelle-dealer of bij één van onze  

Gazelle Experience Centers en maak een testrit.  

Zo kan je zelf ontdekken welke Gazelle bij jou past.  

Ga naar www.gazelle.nl voor de openingstijden.

www.gazelle.nl
Wil je meer informatie, kijk dan op onze website www.gazelle.nl. Tussentijdse 
wijzigingen in specificaties, teksten en afbeeldingen, evenals zet- en drukfouten, 
voorbehouden. Uitgave en copyright®: Koninklijke Gazelle N.V., Dieren.
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5145 NJ Waalwijk
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Een Gazelle e-bike 
voor elke rit 
Gazelle heeft een ruim assortiment aan e-bikes, zo is er altijd een 
fiets die bij je past. Boodschappen meenemen op de fiets, dagelijks 
naar je werk of ontspannen door heuvelachtig landschap. Met een 
duwtje in de rug kom je overal fluitend aan. Het e-bike assortiment 
van Gazelle biedt voor ieder wat wils. Van betrouwbaar dagelijks 
vervoermiddel tot sportieve partner. In deze pocket guide vind je 
ze allemaal! 

Ontdek meer op gazelle.nl
Het assortiment van Gazelle optimaliseren we continu en ons 
meest actuele aanbod vind je altijd op www.gazelle.nl. Daar vind 
je ook de meest actuele acties, prijzen en de Gazelle-dealer bij jou 
om de hoek.
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• Ongekende actieradius 
• Geen moeite met heuvelachtig terrein of sterke tegenwind 
• Maximaal comfort door brede banden met elegante, 

verende voorvork en zadelpen 
• High tech in harmonieus design

UITVOERING 7 versnellingen Shimano Nexus met Magura 
HS11 hydraulische remmen GEWICHT 22,6 (excl. accu) 
KLEUR black mat of sienna mat DAMES 46|49|53|57|61 
KLEUR black mat HEREN 53|57|61 
* Dames 61 is alleen beschikbaar in black mat.

GRENOBLE C7+ HMB ELITE

54

Prijs € 3.199 
(incl. platina accu)



• 4-jarige ANWB fietsverzekering incl. pechhulp en  
recovery service 

• GPS protected 
• Stabiel frame met een lage doorstap 
• Beter zien en gezien worden met Fendervision verlichting

UITVOERING 8 versnelling Shimano Nexus met Magura 
HS22 hydraulische remmen GEWICHT 23,8 (excl. accu) 
KLEUR desert titanium grey mat DAMES 49|53|57  
KLEUR desert titanium grey mat HEREN 53|57|61

GRENOBLE C8 HMB CONNECT

76

Prijs € 3.199 
(incl. gouden accu)



• Extra krachtige, geruisloze ondersteuning 
• Souplesse van fraai in het frame opgenomen 

veerelementen 
• Beter zien en gezien worden dankzij heldere LED-

verlichting 
• Even moeiteloze als exacte bediening

UITVOERING 7 versnellingen Shimano Nexus met Magura 
HS11 hydraulische remmen GEWICHT 22,6 (excl. accu) 
KLEUR black mat of sienna mat DAMES 42|46|49|53|57|61 
KLEUR black mat HEREN 53|57|61|65 

* Dames 42, 46 26 inch en dames 61 zijn alleen beschikbaar in 

black mat.

GRENOBLE C7+ HMB

98

Prijs vanaf € 2.699 
(incl. zilveren accu)



• Met het grootste gemak traploos schakelen 
• Beter zien en gezien worden dankzij heldere  

LED-verlichting 
• Vering en brede banden nemen vrijwel alle  

oneffenheden op 
• Ontspannen fietsen in weer en wind

UITVOERING Enviolo City Manual traploos 
versnellingssysteem met Magura HS11 hydraulische remmen 
GEWICHT 25,5 (excl. accu) KLEUR black mat / meteor grey 
mat of mirage blue mat DAMES 46|49|53|57 KLEUR black 
mat / meteor grey mat HEREN 53|57|61

ORANGE C310 HMB

1110

Prijs vanaf € 2.799 
(incl. zilveren accu)



• Krachtige, geruisloze ondersteuning 
• Het veilige gevoel van een stabiel aluminium frame 
• Eenmaal hydraulisch geremd wil je nooit meer zonder 
• Ga je voor black mat / sienna mat, navy mat of pale green?

UITVOERING 7 versnellingen Shimano Nexus met Magura 
HS11 hydraulische remmen GEWICHT 23,5 (excl. accu) 
KLEUR black mat / sienna mat of navy mat of pale green 
DAMES 46|49|53|57|61 KLEUR black mat / sienna mat 
HEREN 53|57|61|65 

* Dames 46 is alleen beschikbaar in black mat / sienna mat en navy. 

Dames 61 is alleen beschikbaar in black mat / sienna mat.

ORANGE C7+ HMB

1312

Prijs vanaf € 2.549 
(incl. zilveren accu)



• Krachtige, geruisloze ondersteuning 
• Ontspannen zitten door veerelementen onder zadel en 

stuur 
• Licht remmen of een noodstop maak je met twee vingers 
• Orange kwaliteit mét middenmotor binnen budget

UITVOERING 7 versnellingen Shimano Nexus met Magura 
HS11 hydraulische remmen GEWICHT 22,7 (excl. accu) 
KLEUR aluminum grey mat of petrol DAMES 46|49|53|57|61 
KLEUR aluminum grey mat HEREN 53|57|61 
* Dames 61 is alleen beschikbaar in aluminum grey.

ORANGE C7 HMB

1514

Prijs vanaf € 2.399
(incl. zilveren accu)



• Fietsen met harmonieuze ondersteuning van 40 Nm 
• Brede banden en voorvering vangen oneffenheden  

voor je op 
• Hydraulische remmen vergen nauwelijks inspanning 
• Sportieve styling met eigentijdse matte tinten

UITVOERING 7 versnellingen Shimano Nexus met Magura 
HS11 hydraulische remmen GEWICHT 22,4 (excl. accu) 
KLEUR air blue mat of black mat of mirage blue mat DAMES 
46|49|53|57 KLEUR black mat of mirage blue mat HEREN 
53|57|61 
* Dames 46 is alleen beschikbaar in black mat en mirage blue mat.

VENTO C7 HMB

1716

Prijs vanaf € 2.199 
(incl. zilveren accu)



• Nauwelijks zichtbare elektrische ondersteuning (40 Nm) 
• Wendbaar en stabiel door laag geplaatste middenmotor 
• Amsterdam - Utrecht v.v. op één acculading 
• Een stoere en snelle transportfiets

UITVOERING 7 versnellingen Shimano Nexus met Magura 
HS11 hydraulische remmen GEWICHT 26,9 (excl. accu) 
KLEUR black of powder rose DAMES 46|49|54|59

MISS GRACE C7 HMB

1918

Prijs vanaf € 2.299 
(incl. zilveren accu)



• Boodschappen doen, shoppen: alles kan mee 
• Nauwelijks zichtbare ondersteuning met 40 Nm koppel 
• Voor alle omstandigheden de juiste versnelling 
• Onmiskenbaar Gazelle design in black mat

UITVOERING 7 versnellingen Shimano Nexus met Magura 
HS11 hydraulische remmen GEWICHT 26,9 (excl. accu) 
KLEUR black mat HEREN 49|54|59

HEAVYDUTYNL C7 HMB

2120

Prijs vanaf € 2.299 
(incl. zilveren accu)



• Snelste speed pedelec van Gazelle 
• Met koppelsterke motor altijd als eerste weg 
• Trefzeker traploos schakelen 
• Gebundelde kracht in trendy matzwart

UITVOERING Enviolo Trekking met Magura MT4e  
hydraulische schijfremmen GEWICHT 22,5 (excl. accu) 
KLEUR eclipse black mat DAMES 49|53|57 KLEUR eclipse 
black mat HEREN 53|57|61
*) Er geldt een helmplicht voor speed pedelecs en een maximaal 

toegestane snelheid van 45 km/u. 

CITYZEN SPEED 380

2322

Prijs € 4.199
(incl. platina accu)



• Zeer sportief rijplezier met weinig inspanning 
• Met krachtige middenmotor snel op topsnelheid 
• Hoog veercomfort op slecht wegdek 
• Robuuste verschijning, hoogwaardige uitstraling

UITVOERING 10 versnellingen Shimano Deore met Magura 
MT4e hydraulische schijfremmen GEWICHT 22,5  
KLEUR navy mat DAMES 46|49|53|57 KLEUR navy mat 
HEREN 53|57|61
*) Er geldt een helmplicht voor speed pedelecs en een maximaal 

toegestane snelheid van 45 km/u. 

CITYZEN SPEED

2524

Prijs € 3.999 
(incl. platina accu)



• Sterkste motorisering zonder helmplicht 
• Middenmotor ondersteunt krachtige acceleratie 
• Elegant vormgegeven voorvork vering 
• Compositie van glanzend RVS en mat titaankleurig 

aluminium

UITVOERING 10 versnellingen Shimano Deore met Shimano 
BL-MT200 hydraulische schijfremmen GEWICHT 22 (excl. 
accu) KLEUR desert titanium grey mat DAMES 46|49|53|57 
KLEUR desert titanium grey mat HEREN 53|57|61

CITYZEN T10 HMB

2726

Prijs € 3.199
(incl. platina accu)



• Optimale verhouding prijs/kwaliteit én prestaties 
• Lichtgewicht voorvork met grote stuurprecisie 
• Vrijwel onderhoudsvrije hydraulische remmen 
• Ideaal voor ontspannen rijden of pendelen 

UITVOERING 8 versnellingen Shimano Nexus met Shimano 
MT 200 hydraulische schijfremmen GEWICHT 22 (excl. accu) 
KLEUR black mat of tropical blue DAMES 46|49|53|57|61 
KLEUR black mat of tropical blue HEREN 53|57|61

CITYZEN C8+ HMB

2928

Prijs € 2.999 
(incl. platina accu)



• Oogstrelende vormgeving en afwerking 
• Moeiteloos topprestaties leveren met maar liefst 63 Nm 

ondersteuning 
• Vorstelijk comfort van zadel met verende pen en verende 

voorvork 
• De Ultimate past zich perfect aan op je behoefte aan 

ondersteuning

UITVOERING 10 versnellingen Shimano Deore met 
hydraulische Shimano SLX schijfremmen GEWICHT 21,7 
(excl. accu) KLEUR eclipse black DAMES 49|53|57  
KLEUR eclipse black HEREN 53|57|61

ULTIMATE T10 HMB

3130

Prijs vanaf € 3.199
(incl. gouden accu)



• Lichtgewicht constructie maakt hoge prestaties mogelijk 
• Geruisloze ondersteuning met 50 Nm 
• Even beweeglijk en sportief als het design belooft 
• Klassewinnaar elektrisch hybride fietsen in AD fietstest

UITVOERING 10 versnellingen Shimano Deore met Magura 
HS11 hydraulische remmen GEWICHT 21,6 (excl. accu) 
KLEUR black mat DAMES 46|49|53|57 KLEUR black mat 
HEREN 53|57|61

CHAMONIX T10 HMB

3332

Prijs vanaf € 2.599 
(incl. zilveren accu)



• Fietsen met sportieve ondersteuning van 50 Nm 
• Brede banden en voorvering vangen oneffenheden op 
• Sportieve rijeigenschappen brengen je snel naar 25 km/h 
• Lichtgewicht kettingscherm en derailleur onderstrepen 

sportieve rijeigenschappen

UITVOERING 9 versnellingen Shimano Deore met Magura 
HS11 hydraulische remmen GEWICHT 22,4 (excl. accu) 
KLEUR black mat DAMES 46|49|53|57 KLEUR black mat 
HEREN 53|57|61

VENTO T9 HMB

3534

Prijs vanaf € 2.299 
(incl. zilveren accu)



• Natuurlijke fietservaring met krachtige ondersteuning 
• Walk Assist als je naast je fiets loopt 
• Supereenvoudige bediening en een helder display 
• En dat alles met een comfortabele, lage instap

UITVOERING 8 versnellingen Shimano Nexus met Magura 
HS11 hydraulische remmen GEWICHT 21,8 (excl. accu) 
KLEUR black mat of sienna mat DAMES 49|53|57|61  
KLEUR black mat HEREN 53|57|61

GRENOBLE C8 HMS

3736

Prijs vanaf € 2.699 
(incl. gouden accu)



• Met het grootste gemak traploos schakelen 
• Beter zien en gezien worden dankzij heldere  

LED-verlichting 
• Vering en brede banden nemen vrijwel alle  

oneffenheden op 
• Stil en ontspannen fietsen in de natuur

UITVOERING Enviolo City Manual traploos versnellings-
systeem met Magura HS11 hydraulische remmen  
GEWICHT 22,6 (excl. accu) KLEUR desert titanium grey mat  
DAMES 49|53|57 KLEUR desert titanium grey mat  
HEREN 53|57|61

ORANGE C310 HMS

3938

Prijs vanaf € 3.199 
(incl. gouden accu)



• Sneller en exacter kan geen mens schakelen 
• Schakelt automatisch terug als je stopt 
• WalkAsist tot 6 km/u 
• Ondersteuning geeft je een natuurlijk sportief gevoel

UITVOERING 8 versnellingen Shimano Nexus Di2 met 
Magura HS11 hydraulische remmen GEWICHT 21,8 (excl. 
accu) KLEUR black mat / dust mat DAMES 46|49|53|57 
KLEUR black mat / dust mat HEREN 53|57|61

ORANGE C8 HMS

4140

Prijs vanaf € 2.899 
(incl. gouden accu)



• Relaxed fietsen met Shimano Steps middenmotor 
• Aan 7 versnellingen heb je meer dan genoeg 
• Net zo gemakkelijk licht bijremmen als een noodstop 

maken 
• En met de luxe fietscomputer heb je alles onder controle

UITVOERING 7 versnellingen Shimano Nexus met Magura 
HS11 hydraulische remmen GEWICHT 21,9 (excl. accu) 
KLEUR black mat of legion blue mat DAMES 46|49|53|57|61 
KLEUR black mat HEREN 53|57|61

ORANGE C7 HMS

4342

Prijs vanaf € 2.499 
(incl. gouden accu)



• Onbezorgd: altijd beide voeten aan de grond 
• Verende zadelpen en voorvork vangen oneffenheden op 
• Gelzadel en ergonomische handvatten stel je op jouw 

postuur in 
• De moderne look versterkt je zelfvertrouwen

UITVOERING 8 versnellingen Shimano Nexus met Magura 
HS11 hydraulische remmen GEWICHT 21,9 kg (excl. accu) 
KLEUR jeans of meteor grey mat UNISEX 45|51|57

AMI C8 HMS

4544

Prijs vanaf € 2.799
(incl. gouden accu)



• Elegante, nauwelijks zichtbare voorwielaandrijving 
• Aangenaam comfortabel door leren handvatten en  

een luxe zadel 
• Geen omkijken naar betrouwbaar geïntegreerde  

LED-verlichting 
• De lage instap, daar loop je mee weg

UITVOERING 7 versnellingen Shimano Nexus met 
rollerbrakes GEWICHT 23,7 kg (excl. accu) KLEUR black mat 
DAMES 46|49|53|57|61 KLEUR black mat HEREN 53|57|61

GRENOBLE C7+ HFP

4746

Prijs vanaf € 1.999 
(incl. bronzen accu)



• Onopvallende en stille ondersteuning 
• Verende voorvork en zadelpen vangen alle oneffenheden 

voor je op 
• Met het afneembare middendisplay heb je alles onder 

controle 
• Kies je favoriete matte kleur of kleurencombinatie

UITVOERING 7 versnellingen Shimano Nexus met 
rollerbrakes GEWICHT 23,9 (excl. accu) KLEUR black mat 
/ sienna mat of jeans of navy mat DAMES 46|49|53|57|61 
KLEUR black mat / sienna mat HEREN 53|57|61|65 

* Dames 61 is alleen beschikbaar in black mat / sienna mat en 

jeans.

ORANGE C7+ HFP

4948

Prijs vanaf € 1.999 
(incl. bronzen accu)



• Elektrisch fietsen in zijn meest pure vorm 
• Onopvallende en stille voorwielaandrijving 
• Maximale ondersteuning met minimale inspanning 
• Relevante informatie afleesbaar op het display

UITVOERING 7 versnellingen Shimano Nexus met 
rollerbrake achter en V-brake voor GEWICHT 22,9 (excl. 
accu) KLEUR aluminum grey mat DAMES 49|53|57

ORANGE C7 HFP

5150

Prijs vanaf € 1.849
(incl. bronzen accu)



• Ruime lage instap naar (gepatenteerd) zitcomfort 
• Alles onder controle met ergonomische handvatten en 

pedalen  
• Goed doseerbare remmen met softtouch handgrepen 
• Zithoogte en de afstand van zadel naar stuur individueel 

instelbaar

UITVOERING 7 versnellingen Shimano Nexus met 
rollerbrakes GEWICHT 24,9 (excl. accu) KLEUR panther 
black UNISEX 46 

*ISP®: de zittechnologie ‘Intelligent Seating Position’ is een 

internationaal gepatenteerde vinding van Andries Gaastra.

BALANCE C7 HFP

5352

Prijs vanaf € 2.399
(incl. bronzen accu)



• Robuuste elektrische fiets waar je het nauwelijks aan ziet 
• Amsterdam - Utrecht v.v. op één acculading 
• Richtingsstabiele voorwielaandrijving doet precies wat je 

verwacht 
• Een van de meest gewilde elektrische transportfietsen

UITVOERING 7 versnellingen Shimano Nexus met 
rollerbrake achter en V-brake voor GEWICHT 26 (excl. accu) 
KLEUR black mat of ivory DAMES 49|54|59

MISS GRACE C7 HFP

5554

Prijs vanaf € 1.799
(incl. bronzen accu)



• Stoere transportfiets met onzichtbare ondersteuning 
• Moeiteloos manouvreren door de stad 
• Veilig bepakken door dubbele pootstandaard en 

stuurblokkering 
• Eigentijdse matte kleuren

UITVOERING 7 versnellingen Shimano Nexus met 
rollerbrakes GEWICHT 26,6 (excl. accu) KLEUR black mat 
of legion blue mat DAMES 46|49|54|59 KLEUR black mat 
HEREN 49|54|59

PUURNL HFB

5756

Prijs vanaf € 1.699
(incl. zilveren accu)
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