
  Nabídka testovacích elektro kol ROCK MACHINE Jízdní  kola Leština

Specialitou v naší nabídce jsou elektrokola Rock Machine. Ta se hodí zejména pro společné vyjížďky rodin či párů s rozdílnou fyzickou výkonností nebo věkem. 

Baterie elektrokola vydrží na jedno nabití při pohodovém šlapání až na 100 km dlouhou trasu. Ovládání je jednoduché, intuitivní, pohodlné i pro seniory.

Zapůjčovaná elektrokola jsou pravidelně po každé výpůjčce servisována, a jsou tedy vždy perfektně připravena pro Váš zážitek.

Využijte speciální nabídku našeho test centra elektro kol. Naše elektro kola s Japonskými motory značky SHIMANO můžete otestovat ZDARMA.

Vámi uhrazená částka za testovaní bude odečtena při nákupu elektro kola do 1 měsíce od zapůjčení maximální sleva 2 000Kč.

Ceník půjčovny elektro kol :

Jízdní kola ROCK MACHINE 1 den 2 dny 3 dny 4 dny 5 dní 6 dní

Cena 790 Kč 1 425 Kč 2 025 Kč 2 550 Kč 3 000 Kč 3 375 Kč

Podmínky zapůjčení kola :

2 platné osobní doklady s fotografií (jeden z dokladů musí být OP, nebo cestovní pas)

složení vratné kauce 10 000Kč, kauci je nutné složit v HOTOVOSTI - KARTOU

podepsání předávacího protokolu o pronájmu

nájemce musí být starší 18 let

v případě znečištění účtujeme poplatek za mytí dle rozsahu znečištění od 250Kč do 500Kč

Kontaktní údaje:

Objednávka: 17" L -19" 20" XL -21"

RM Ebike 29er Torrent e30  slate grey/neon green/black

RM Ebike 29er Torrent e50 red/blue/black

RM Ebike Cross e500  lime green/blue/black

RM Ebike Cross e500 lady mint green/white/grey

RM POWERFLEX 24sp. dámské 50cm 2018

Naše nabídka:

1879008 RM Ebike 29er Torrent e30 19" (L) slate grey/neon green/black

1879009 RM Ebike 29er Torrent e30 21" (XL) slate grey/neon green/black

DOJEZD

1×8

Horské elektro kolo Rock Machine Torrent e30-29 s pohonem SHIMANO STePS e6000 s dojezdem až 125 km je určeno pro dlouhé 

1779006 RM Ebike 29er Torrent e50 21,5" red/blue/black

DOJEZD

1×9

Horské elektrokolo Rock Machine Torrent e50-29 s pohonem SHIMANO STePS e6000 a komfortním pružením je určené pro dlouhé 

vyjížďky po asfaltu i ve středně těžkém terénu.

Tomáš Kritzner 582 86, Leština u Světlé 29, IČ: 63594404

vyjížďky po asfaltu i ve středně těžkém terénu.

email: kola.lestina@seznam.cz

 infolinka  tel.: 603 200 825

až 125 km (ECO mód)

až 125 km (ECO mód)

POČET RYCHLOSTÍ

POČET RYCHLOSTÍ

mailto:KOLA.LESTINA@SEZNAM.CZ


1778002 RM Ebike Cross e500 20" lime green/blue/black

DOJEZD

1×9

Krosové elektrokolo Rock Machine Crossride e500 s pohonem SHIMANO STePS e6000 je určené pro dlouhé vyjížďky po asfaltových 

cestách, cyklostezkách a v lehkém terénu.

1878005 RM Ebike Cross e500 lady 19" (L) mint green/white/grey

RM Ebike Cross e500 lady 17" (M) mint green/white/grey

DOJEZD

1×9

ROCK MACHINE POWERFLEX 24sp. dámské 50cm

DOJEZD

MAX. RYCHLOST EL. PODPORY

DOSTUPNOST KAPACITY BATERIE

DOBA DOBÍJENÍ

po asfaltových cestách, cyklostezkách a v lehkém terénu.

Dámské city kolo zadní motor 

až 125 km (ECO mód)

POČET RYCHLOSTÍ

až 125 km (ECO mód)

25 km/h

po 1 000 cyklech 60 % původní kapacity

80 % za 2 h, 100 % za 4 h

až 125 km (ECO mód)

POČET RYCHLOSTÍ

Dámské krosové elektrokolo Rock Machine Crossride e500 LADY s pohonem SHIMANO STePS e6000 je určeno pro dlouhé vyjížďky 


