
 

Prijslijst Santos  

9-2018, 1-2021, 10-2021 en 1-2022 

Omdat je een Santos helemaal samen kunt stellen zoals je zelf wilt is er niet echt een prijslijst. Hieronder de 

prijzen van de fietsen in de basis uitvoering. Door stijgende prijzen van de onderdelen heeft Santos de 

prijzen moeten verhogen. In tegenstelling tot andere merken kunnen ze de meeste fietsen nog wel leveren in 

6-7 weken! 

Travelmaster Serie: 

Travelmaster 3+: 

    Custombuilt Rohloff / riem / velgrem                   €4515,- -€ 5105,- -€ 5385,- -€5735,- 

    Custombuilt Rohloff / riem / schijfrem                 €4815,- -€ 5435,- -€ 5735,- -€6105,- 

    Custombuilt Rohloff / riem / schijfrem / racestuur                            -€ 5950,- -€6335,- 

    Custombuilt Pinion / riem / velgrem                     €4715,- -€ 5175,- -€ 5465,- -€5820,- 

    Custombuilt Pinion / riem /schijfrem                    €5015,- -€ 5505,- -€ 5810,- -€6185,- 

    Custombuilt Rohloff / riem / schijfrem / Pendix PX           € 7525,-  -€ 7945,- -€ 8460,- 

    Custombuilt Rohloff / riem / schijfrem / racestuur /Pendix PX                          € 8685,- 

    Custombuilt Rohloff / riem / velgrem / Pendix PX             € 7265,- -€ 7670,- - €8170,- 

    Custombuilt Pinion/riem/schijfrem/Neodrive GS  €7799,- -€ 7960,-  -€ 8380,- -€8525,- 

    Custombuilt Pinion/riem/velgrem/ Neodrive GS   €7499,- -€ 7780,-  -€ 8190,- -€8325,- 

Travelmaster 2+: 

    Custombuilt Rohloff / riem / schijfrem                                  € 5075,- -€ 5360,- -€5710,- 

    Custombuilt Rohloff / riem / schijfrem / racestuur                              -€ 5505,- -€5865,- 

    Custombuilt Rohloff / riem / velgrem                                   € 4670,-  -€ 4930,- -€5250,- 

    Custombuilt Rohloff / riem / schijfrem / Pendix PX              € 6975,- -€ 7365,- -€7845,- 

    Custombuilt Rohloff / riem / velgrem / Pendix PX                              -€ 7055,- -€7515,- 

Gravelmaster: 

    Custombuilt Rohloff / riem / schijfrem / racestuur    €5780,- 

    Custombuilt Rohloff / riem / schijfrem / recht stuur  €5705,- 

Travelmaster 2.9: 

    Custombuilt Rohloff / riem / schijfrem                      €4615,- -€ 5075,- -€ 5355,- -€5705,- 

    Custombuilt Rohloff / riem / velgrem                        €4315,- -€ 4670,- -€ 5005,- -€5330,- 

    Custombuilt Pinion / riem / schijfrem                        €6049,- -€ 6275,- -€6635,- -€7065,- 

    Custombuilt Pinion / riem / velgrem                          €5249,- -€ 5760,- -€ 6085,- -€6480,- 

    Custombuilt Rohloff / riem / schijfrem / Pendix PX                € 7345,- -€ 7755,- -€8260,- 

    Custombuilt Rohloff / riem / velgrem / Pendix PX                  € 6845,- -€ 7225,- -€7705,- 

 


