
Twoja wiadomość / informacje dodatkowe:

NAPĘD/KORBA
Wspomaganie elektryczne 500W (bez baterii)/standard 
Dopłata do silnika 750W (bez baterii) 

NAPĘD/KOŁA
Rohloff SPEEDHUB 500/14 piasta z przekładnią/standard

OPCJE
Schlumpf Mountain Drive
Bateria główna
Bateria zapasowa
Wersja Tetra - kompletny system
Kolor specjalny
Zestaw lamp przednich Mactronic  
Pas bezpieczeństwa
Flaga bezpieczeństwa
Koszyk na bidon
Koszulka rowerowa (do wyboru krótki lub długi rękaw) 
T-shirt
Koła karbonowe 26" SPORT-ON/komplet
Przyczepka wyprawowa

KOLOR STANDARD

RAL 1 
RAL 2 

Rama główna 
Zawieszenie przód/tył 

Specjalny

Wzornik RAL :  http://www.ralcolor.com/ 

B - Wysokość urazu

B C D E

FORMULARZ ZAMÓWIENIA

ZAMÓWIENIE
WYCENA 

FORMULARZ ZAMÓWIENIA

ZAMÓWIENIE
WYCENA 

DANE KONTAKTOWE I  INFORMACJE 
Imię:  
Nazwisko:
Adres email :  
Telefon:: 
Adres: 
Kod pocztowy: 
Miasto:  
Województwo: 
Typ niepełnosprawności:  
Wzrost:  
Waga: 
Wymiary:              A

Producent zapewnia 2-letnią gwarancję dla nabywcy na każdą część roweru, z wyjątkiem normalnego zużycia części eksploatacyjnych, takich jak opony, 
łańcuchy, klocki hamulcowe, kable, łożyska, koła łańcuchowe lub tapicerkę. Gwarancja nie obejmuje również awarii spowodowanych wypadkiem, przekroczenia 90 kg 
limitu masy użytkownika, użycia do wyścigów zjazdowych, skoków, wykonywania sztuczek kaskaderskich, jazdy po schodach, ogrodach skalnych, korzystania z 
profesjonalnych sportów lub jakichkolwiek innych zastosowań, które nie były zamierzone przez producenta. 

* Pole wymagane:  Przeczytałem, zapoznałem się i zrozumiałem, że jest to sprzęt rekreacyjny. Przesyłając ten formularz, akceptuję powyższe zastrzeżenie i wszystkie jego 
przyszłe konsekwencje.
* Pole wymagane: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sport-ON w zakresie dokonania wyceny towaru oraz realizacji zamówienia, zgodnie z 
przepisami rozporządzenia RODO o ochronie danych osobowych. Oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych 
osobowych, ich poprawiania oraz usunięcia i prawie do wycofaniu zgody w każdym czasie.

www.ralcolor.com
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