
Dlaczego warto wypożyczyć rower elektryczny?

Rozumiemy, że rower elektryczny najwyższej klasy to spory wydatek. Dzięki naszej wypożyczalni 
możesz posmakować jazdy na "elektryku" bez konieczności wydawania dużej sumy pieniędzy. 
Udostępnimy Ci najwyższej jakości maszynę, przygotowaną do jazdy przez specjalistów. To 
znakomita okazja do zapoznania się z tego typu sprzętem i odkrycia benefitów, jakie niesie ze sobą 
połączenie klasycznego roweru, z nowoczesnym, elektrycznym wspomaganiem. Musimy Cię jednak 
ostrzec - jazda na "elektryku" uzależnia!

Dalej, wyżej, dłużej!

Rower elektryczny powstał, aby stanowić wsparcie. Mały, zlokalizowany wewnątrz ramy lub pod 
nią, elektryczny silniczek, to dodatkowa energia. Ułatwia ona jazdę i sprawia, że możesz dojechać 
wyżej, dalej i cieszyć się nawet całodniową, górską wycieczką. Bez obaw, że w pewnym momencie 
zabraknie Ci paliwa. Wszak każdy z nas wie, że kryzys dopada rowerzystę niespodziewanie i odcina 
zasilanie w mięśniach i płucach w najmniej pożądanym momencie. Rower elektryczny pozwala 
oszczędzić siły tak, aby wystarczyło ich na dłuższą wycieczkę. Pomaga podjechać tam, gdzie jazda 
na zwykłym rowerze stanowi problem lub wymaga bardzo dużego wysiłku. Pozwala cieszyć się 
przygodą i doceniać niesamowite krajobrazy, przewijające się po drodze.

Warto zaznaczyć, że rower elektryczny nie zastępuje pedałowania, jedynie odciąża organizm. Dzięki 
temu, mimo korzystania ze wsparcia silnika, nadal budujemy kondycję i wytrzymałość.

Dla kogo rower elektryczny?

Zalety rowerów z elektrycznym silniczkiem doceniane są przez przedstawicieli wielu grup. E-bike 
podbija serca zarówno osób jeżdżących zupełnie amatorsko i rekreacyjnie, jak i tych, którzy szukają 
ekstremalnych wrażeń i traktują jazdę na dwóch kółkach jako źródło adrenaliny.

Enduro, downhill, górskie wycieczki

Dla tych, którzy lubią szaleństwa na singletrack'ach, wiatr we włosach i duże prędkości, czyli dla 
wielbicieli szeroko pojętej jazdy w dół, "elektryki" są cudownym wsparciem, ułatwiającym podjazdy 
i pozwalającym oszczędzić cenne siły. Elektryczny silnik jest przyjacielem każdego adepta downhillu 
i enduro. Również miłośnicy długich, górskich wycieczek doceniają zalety dodatkowej energii, 
spakowanej w nowoczesnym mechanizmie roweru elektrycznego. Dzięki niej długie wycieczki nie 
są już walką o przetrwanie i ciężkim treningiem, a prawdziwą przyjemnością.
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