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Link do produktu: https://mbike.pl/author-vertigo-29-2021-p-1745.html

Author Vertigo 29 2021

Opis produktu

SPECYFIKACJA
RAMA:
aluminium 6061 29"
WIDELEC:
RST Gila 29 TnL (80 mm) blokada skoku
STERY:
PRESTINE Integrated 1-1/8"
KORBA:
SUNTOUR NCX, 48-36-26 (170/ 175 mm)
OŚ SUPPORTU:
SUNTOUR XCT monoblok
PRZERZUTKA PRZEDNIA:
SHIMANO Altus (31,8 mm)
PRZERZUTKA TYLNA:
SHIMANO Alivio
MANETKI:
SHIMANO Alivio (27)
KASETA:
SHIMANO HG200-9, 11-34 (9)
ŁAŃCUCH:
KMC Z9
PIASTY:
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Cena

2 849,00 zł

Dostępność

Mała ilość

QUANDO Disc 32 otwory
HAMULCE:
TEKTRO tarczowe hydrauliczne 6"
DŹWIGNIE HAMULCÓW:
TEKTRO
OBRĘCZE:
AUTHOR Xenon 29, 32 otwory
SZPRYCHY:
stalowe czarne
OPONY:
AUTHOR Speed Master 29" × 1,75"
PEDAŁY:
AUTHOR antypoślizgowe tworzywo
KIEROWNICA:
stalowa 20 mm 680mm
CHWYTY KIEROWNICY:
AUTHOR ErgoGrip
WSPORNIK KIEROWNICY:
ZOOM regulowany
WSPORNIK SIODEŁKA:
ZOOM aluminiowy (27,2 mm)
OBEJMA PODSIODŁOWA:
AUTHOR (31,8 mm)
SIODEŁKO:
AUTHOR Sphere
WAGA:
15,5 kg/ 20"

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Rozmiar: 18'' , 20''
Kolor: Czerwony , Grafitowy

Geometria

Geometria rowerów
Author 2021
Ebon
Czym jest eBon?
eBon to bon towarowy, który możesz wymienić na dowolnie wybrany towar z aktualnej oferty Velo dostępnej
na dobresklepyrowerowe.pl

Co zrobić aby otrzymać eBon?
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Po sprzedaży Twojego roweru sprzedawca musi zarejestrować go on-line w Panelu Klienta. Jeżeli uzupełnił Twoje dane to, już
w tym momencie otrzymałeś należny eBon.
Jeżeli przy sprzedaży nie podałeś swoich danych to musisz dokończyć rejestrację samodzielnie. Przejdź do Panelu Klienta,
który utworzyliśmy dla Ciebie na stronie ssl.velo.pl i postępuj zgodnie ze wskazówkami. Jeżeli masz jakieś pytania lub
wątpliwość w tym temacie skontaktuj się z nami poprzez czat dostępny na stronie Panelu Klienta.
Spora część rowerów z naszej oferty objęta jest promocją przedłużenia gwarancji na ramę do 5 lat. Dowiedz się więcej o tej
promocji na stronie akcji.

Wymień eBon na interesujące Cię produkty
Swobodnie dobierz sprzęt, który Cię interesuje spośród 5000 dostępnych towarów i złóż promocyjne zamówienie. Zamówione
produkty prześlemy spedycją kurierską na wskazany w formularzu adres. Zamówienie zostanie wysłane po dostarczeniu
kopii dowodu zakupu (możesz je dostarczyć w formie elektronicznej już podczas rejestracji). Uprzejmie informujemy iż
Klienci, którzy otrzymają Bon towarowy o łącznej wartości przewyższającej 2000 zł., są zobowiązani do uiszczenia podatku
dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10% wartości otrzymanego Bonu towarowego.
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