
Kom till Elmia i Jönköping 11-15
September och se alla nyheter inför

2020!
Bl. a. Kabe Crown, byggd på Mercedes Benz

och nya VAN! Kan fås med 4x4!
VI FINNS GIVETVIS PÅ PLATS!



21 - 22 SEPTEMBER
Är du välkommen till
oss på Testvägen!

Grillning, jippon, visning
av 2020 modeller.
Passa på o beställ din
nya husbil eller husvagn
till våren 2020!
11-15 både lördag
och söndag! 

Missa inte denna fina
visningshelg! Passa på o ta

del av speciella erbjudanden
på 2020-modellerna,

och är du sugen på något
begagnat, så har vi mängder

av fina fordon på gården!
Passa på och kom hit

denna helg! Fest för både
ögat och magen!

WWW.CAMPEA.SE
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TESTVÄGEN 5, ARLÖV
malmo@campea.se
040-43 60 30
WWW.CAMPEA.SE

Kom in o snacka 
Husbil o Husvagn 

med oss!
Välkommen!

Brian o Christian

Just Nu har vi massor med bra erbjudanden för ditt Campingliv
i vår fina tillbehörsbutik. 

Du får också byta en P11 el PK10 gasoltub
för endast 249:- (ord. 379:-) om du 

tar med denna annons *

Missa inte vår KABE / ADRIA Helg
21-22 SEPTEMBER
Öppet Lördag o Söndag

mellan 11-15.
Grillning, jippon o massoar 

av fordon!

Vi kan HUSBIL o HUSVAGN! 
VI SES! 

REA!

MERIDA BIG NINE 500 29”

7795:-12995:-

-40%

SKÅNES STÖRSTA

CYKELREA
15-40% PÅ ALLA CYKLAR!

JÄGERSRO, HANDELSGATAN 1, MALMÖ  
MÅN - FRE 10 - 19, LÖR 10 - 17, SÖN 11 - 17

NOVA LUND, FÖRETAGSVÄGEN 36, LUND  
MÅN - FRE 10 - 20, LÖR 10 - 18, SÖN 10 - 18

Alla erbjudanden i denna annons gäller t.o.m.  31 sept. Rabatten gäller på ordinarie priser. Gäller ej på beställningsvaror. Med reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel.

WWW.CYKELGIGANTEN.SE 
INFO@CYKELGIGANTEN.SE 

WWW.CYKELGIGANTEN.SE

Winther Shopping Classic 3vxl
Shopping Classic är en sann shoppingcykel med klassisk geometri och lågt insteg. Cykeln är rikligt 
utrustad med fokus på komfort och frihet. En bra året runt-cykel i hög kvalitet från det klassiska danska 
varumärket Winther. Finns i två storlekar och i färgerna svart eller vinröd.

-18%4495:-5495:-



REA! 15-40%
PÅ ALLA CYKLAR

20995:- 26995:-  

SCOTT SUB ACTIVE ERIDE BIKE
Smidig och komfortabel elcykel med sportig körkänsla. Cykeln är utrustad med elsystem 
från Bosch och batteriet med 400Wh sitter snyggt infällt i ramen.

19995:- 25995:-  

BERGAMONT E-HORIZON 6 
En allround trekking-elcykel med mittmonterad Bosch Active Line motor. Batteriet sitter 
snyggt integrerat i ramen. Cykeln har ett snyggt integrerat belysningssystem från  
Busch+Müller. Hydrauliska skivbromsar från Shimano. Du sitter bekvämt på en sadel från 
Selle Royal. 400Wh batteri.

13995:- 18995:-
SCOTT BIKE CR1 20 - 2017
Scott CR1 20 är en fin instegsracer för dig som vill ha 
en bekväm full carbon racer med 105-växelgruppen 
från Shimano. Kolfiberramen reducerar vibrationer från 
vägbanan och ger dig hög komfort när du är ute på riktigt 
långa turer och vill ha lite kraft kvar när du går i mål.

7795:- 12995:- 

MERIDA BIG NINE 500 29”
29” Mountainbike för dig som vill ha en riktigt vass instegsmodell. Kompakt geometri, låg 
vikt, luftdämpad framgaffel, deore 2x10 växlar och hydrauliska skivbromsar.

15195:-  18995:- 

BATAVUS TORINO E-GO - 2019
Komfortabel elcykel med 7 växlar för dig som gillar det lilla extra. Batavus e-go har ett 
lågt och bekvämt insteg. Stor korg i aluminium. Låsbart styre så cykeln kan stå stabilt och 
justerbar styrstam för bekväm position. 11Ah batteri ingår.

3995:- 5995:-

SKANSTULL MELISSA 26” 3-VXL
Klassisk 26″ damcykelmodell med retrostil på ramen. Ram 
i aluminium som ger dig en lätt och bra kvalitetscykel med 
rätt komponenter. Fullt utrustad med kedjeskydd i stål, 
skärmar i stål, stöd, robust pakethållare, korg, belysning, 
reflexer, ringklocka och godkänt lås. Passar 10-15 år.

2995:- 4995:-      

SKANSTULL LINNEA 24” 3-VXL
Fin barncykel med lätt aluminiumram och bra 
komponenter. Lågt insteg som gör cyklisten trygg. Linnea 
har 3 växlar, fotbroms och fälgbroms fram. Utrustad med 
fin pakethållare, lackade skärmar och kedjeskydd, rejält 
stöd och belysning både fram och bak. Passar 8-12 år.

9695:- 11495:-
NISHIKI PRO AIR – 2019
En vass nyhet från Monarks Commuterprogram är Karla 
med Shimano 5000 mittmotor och ett slimmat 11,6 Ah 
batteri. Cykeln är komfortabel och har ett retrostuk med 
snygg lack och fina däck. En fin detalj är att det finns fäste 
för en flaskhållare på ramen.

22495:- 27495:-

CRESCENT ELTON / ELOISE, 10-VXL
Sportig elcykel med mittmonterad motor och urläcker 
display integrerad i styret. Elton /Eloise bjuder in till 
snabb elcykling med sin relativt låga vikt och det pigga 
elsystemet. Kul elcykel för pendling eller längre turer. 
Snyggt integrerat 11Ah batteri i ramen som ingår.

Alla erbjudanden i denna annons gäller t.o.m. 31 september 2019. Rabatter gäller på ordinarie priser. Erbjudanden gäller ej på beställningsvaror. Med reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel. Alla erbjudanden i denna annons gäller t.o.m. 31 september 2019. Rabatter gäller på ordinarie priser. Erbjudanden gäller ej på beställningsvaror. Med reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel.

-40% -20% -22% -23%

-40% -33% -16% -18% -26% ALLA CYKLAR FRÅN 
2017-2018 SKA BORT. 
M I N S T 

2 5 % 
R A B A T T
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