ÁRLISTA 2020
WB-STANDARD KIT: váz, akkumulátor a kulacsban, 240 Wattos standard
csendes motorral. A kerékpár váza Olaszországban készült kézzel,
méretre, nagyon magas minőségben és modern vonalvezetésű stílusban.
A váz karbonszálas technológiával készült nagyon merev, dinamikus, matt
fekete vagy alapszínekből választható (lásd a fotókon) EPOWERS
felirattal, 240 Wattos motorral, mely 3 szintű rásegítéssel rendelkezik (80W,
160W, 240W), 210 Wh kapacitású kulacsba rejtett akkumulátorral, töltővel,
vezetékes Start/Stop nyomógombbal, integrált nyeregcsővel, ülés
kupakkal, Shimano 105 hajtókarral. Amennyiben más hajtókarral kívánja
összeszerelni, kérjen rendeléskor tájékoztatást.

5.600 Euro + ÁFA
IB-STANDARD KIT váz, akkumulátor a vázba rejtve, 240 Wattos standard
csendes motorral. A kerékpár váza Olaszországban készült kézzel,
méretre, nagyon magas minőségben és modern vonalvezetésű stílusban.
A váz karbonszálas technológiával készült nagyon merev, dinamikus, matt
fekete vagy alapszínekből választható (lásd a fotókon) EPOWERS
felirattal, 240 Wattos motorral, mely 3 szintű rásegítéssel rendelkezik (80W,
160W, 240W), 280 Wh kapacitású, a váz ferde csövébe rejtett
akkumulátorral, töltővel, vezetékes Start/Stop nyomógombbal, integrált
nyeregcsővel, ülés kupakkal, Shimano 105 hajtókarral. Amennyiben más
hajtókarral kívánja összeszerelni, kérjen rendeléskor tájékoztatást.

6.500 Euro + ÁFA

Kiegészítők rendelhetősége nettó Euróban
Rif. 110 Vezeték nélküli Start/Stop nyomógomb *** 500
Rif. 111 Egyedi fényezés vagy EPOWERS felirat nélkül 300
Rif. 112 Garancia kiterjesztése 3 évre 500
Rif. 113 Dupla akkumulátoros rendszer a WB modellhez (csak integrált
nyereg csővel rendelkező váznál lehetséges) 600
Rif. 114 Dupla akkumulátoros rendszer az IB modellhez (csak integrált
nyereg csővel rendelkező váznál lehetséges) 800
Rif. 115 Csere akkumulátor 210 Wh Li-Ion 500
Rif. 116 Csere akkumulátor vázba rejtett Sony Li-Ion 280 Wh 800
Rif. 117 Tárcsafékkel szerelt váz 500 (szállítási határidő 30/90 nap)
Rif. 118 Legújjabb generációjú akkumulátor a vázba rejtve 330 Wh 500
Rif. 119 Teljesítmény növelése 330 Wattra (30 másodpercre 5 percenként)
*** 1.500
Rif. 120 Tartalék Kit komplett 4.500
***Garancia nélkül rendelhető, javítás esetén a javítási költség és a kiszállás/fuvar díja a Vevőt
terheli

Európai Unión kívüli szállításnál a 119-es opció NEM rendelhető a motor
biztonságos működésének szavatolása miatt.

Szállítási határidők
WB-STANDARD KIT, kulacsba rejtett akkumulátoros, 30/45 nap
IB-STANDARD KIT, vázba rejtett akkumulátoros, 30/60 nap
IB-STANDARD KIT tárcsafékes, 30/60 nap
Fizetési feltételek: ha a szállítási határidő 30 napon túlra várható,
akkor 50% előleg rendeléskor, a fennmaradó 50% a kiszállítás előtt a
vázról készült fénykép elküldése után esedékes.
ha a szállítási határidő 30 napon belülre várható, akkor 100% esedékes
a termék megrendelésekor.
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FONTOS FIGYELMEZTETÉS:
Mivel az EPOWERS kerékpár magyarországon került összeszerelésre,
ezért a magyar KRESZ rendelkezése szerint minden tekintetben normál
kerékpárnak minősül, így nem tartalmaz sebességkorlátozó elektronikát,
amely 25 km/h sebesség felett lekapcsolná az elektromos rásegítést. (A
számla magyar cégtől származik) Emiatt, ha másképp nem igényli a
vásárló, tudomással bír arról, hogy az eltérő országokban más közlekedési
szabályok vonatkozhatnak az elektromos rásegítésű kerékpárokra (EU-n
kívül), ezért, ha nem igényli a sebességkorlátozó elektronikát, a felelősség
egy vita esetén az ottani hatóságokkal szemben a vásárlót terhelik.
Amennyiben a megvásárolandó kerékpárban szüksége lenne a vásárlónak
sebességkorlátozó elektronikára, úgy elég a rendelésnél jelezni, és felár
nélkül beépítésre kerül.

MTB CX VÁZ KIT
váz, akkumulátor a vázba rejtve, 240 Wattos standard csendes motorral. A
kerékpár váza Olaszországban készült kézzel, méretre, nagyon magas
minőségben és modern vonalvezetésű stílusban. A váz karbonszálas
technológiával készült nagyon merev, dinamikus, matt fekete vagy
alapszínekből választható (lásd a fotókon) EPOWERS felirattal, 240 Wattos
motorral, mely 3 szintű rásegítéssel rendelkezik (80W, 160W, 240W), 390
Wh kapacitású, a váz ferde csövébe rejtett akkumulátorral, töltővel,
vezetékes Start/Stop nyomógombbal, integrált nyeregcsővel, ülés
kupakkal, Shimano vagy SRAM, egy fogaskerekes vagy dupla
fogaskerekes hajtókarral, melyet az ár nem tartalmazza. Amennyiben más
hajtókarral kívánja összeszerelni, kérjen rendeléskor tájékoztatást. A váz
kit ára nem tartalmazza a villát.

6.500 Euro + ÁFA
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Szállítási határidők

60/90 nap

Fizetési feltételek: 50% előleg rendeléskor, a fennmaradó 50% a
kiszállítás előtt a vázról készült fénykép elküldése után esedékes.

MTB DUPLA RUGÓZÁSÚ VÁZ KIT
váz, akkumulátor a vázba rejtve, 240 Wattos standard csendes motorral. A
kerékpár váza Olaszországban készült kézzel, méretre, nagyon magas
minőségben és modern vonalvezetésű stílusban. A váz karbonszálas
technológiával készült nagyon merev, dinamikus, matt fekete vagy
alapszínekből választható (lásd a fotókon) EPOWERS felirattal, 240 Wattos
motorral, mely 3 szintű rásegítéssel rendelkezik (80W, 160W, 240W), 390
Wh kapacitású, a váz ferde csövébe rejtett akkumulátorral, töltővel,
vezetékes Start/Stop nyomógombbal, integrált nyeregcsővel, ülés
kupakkal, Shimano vagy SRAM egy fogaskerekes vagy dupla
fogaskerekes hajtókarral, melyet az ár nem tartalmazza. Amennyiben más
hajtókarral kívánja összeszerelni, kérjen rendeléskor tájékoztatást. A váz
kit ára nem tartalmazza a villát.

7.500 Euro + ÁFA
Szállítási határidők

60/90 nap.

Fizetési feltételek: 50% előleg rendeléskor, a fennmaradó 50% a
kiszállítás előtt a vázról készült fénykép elküldése után esedékes.
FONTOS FIGYELMEZTETÉS:
Mivel az EPOWERS kerékpár magyarországon került összeszerelésre,
ezért a magyar KRESZ rendelkezése szerint minden tekintetben sima
kerékpárnak minősül, így nem tartalmaz sebességkorlátozó elektronikát,
amely 25 km/h sebesség felett lekapcsolná az elektromos rásegítést.
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(A számla magyar cégtől származik) Emiatt, ha másképp nem igényli a
vásárló, tudomással bír arról, hogy az eltérő országokban más közlekedési
szabályok vonatkozhatnak az elektromos rásegítésű kerékpárokra (EU-n
kívül), ezért, ha nem igényli a sebességkorlátozó elektronikát, a felelősség
egy vita esetén az ottani hatóságokkal szemben a vásárlót terhelik.
Amennyiben a megvásárolandó kerékpárban szüksége lenne a vásárlónak
sebességkorlátozó elektronikára, úgy elég a rendelésnél jelezni, és felár
nélkül beépítésre kerül.
SPECIÁLIS IGÉNYŰ
ÁTALAKÍTÁSA

VERZIÓK

-

MEGLÉVŐ

KERÉKPÁR

VÁZ

Igény szerint lehetőség van a már meglévő karbon kerékpár váz
EPOWERS rejtett motoros átalakítására. Az acél, alumínium és titán vázat
nem éri meg ezzel a technológiával átalakítattni. Miután az EPOWERS
rejtett motoros rendszert beépítettük a meglévő karbon vázba, az eredeti
fényezéssel megegyező minőségben lesz a váz átadva. Az elvégzett
munkára, melyet olasz mesterek végeznek nagyon magas minőségben, 5
év garancia van.

7.000 - 25.000 Euro + ÁFA a kért átalakítás függvényében
Kiegészítők rendelhetősége nettó Euróban

Rif. 110 Vezeték nélküli Start/Stop nyomógomb *** 500
Rif. 112 Garancia kiterjesztése 3 évre 500
Rif. 113 Dupla akkumulátoros rendszer a WB modellhez (csak integrált
nyereg csővel rendelkező váznál lehetséges) 600
Rif. 114 Dupla akkumulátoros rendszer az IB modellhez (csak integrált
nyereg csővel rendelkező váznál lehetséges) 800
Rif. 115 Csere akkumulátor 210 Wh Li-Ion 500
Rif. 116 Csere akkumulátor vázba rejtett Sony Li-Ion 280 Wh 800
Rif. 118 Legújjabb generációjú akkumulátor a vázba rejtve 330 Wh 500
Rif. 119 Teljesítmény növelése 330 Wattra (30 másodpercre 5 percenként)
*** 1.500
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Rif. 120 Tartalék Kit komplett 4.500
***Garancia nélkül rendelhető, javítás esetén a javítási költség és a kiszállás/fuvar díja a Vevőt
terheli

Európai Unión kívüli szállításnál a 119-es opció NEM rendelhető a motor
biztonságos működésének szavatolása miatt.

Fizetési feltételek: 100% esedékes a termék megrendelésekor.
Szállítási határidők: 90 - 150 nap

SOROS DUPLA MOTOROS KOMPLETT KERÉKPÁR
A kerékpár váza Olaszországban készült kézzel, méretre, nagyon magas
minőségben és modern vonalvezetésű stílusban.
A váz karbonszálas technológiával készült nagyon merev, dinamikus,
személyre szabott színben, 2 x 250 Wattos motorral, mely 3 szintű
rásegítéssel rendelkezik (200W, 350W, 500W), 2 db, az egyik 330 Wh
kapacitású, a váz ferde csövébe rejtett, a másik 210 Wh kulacsba rejtett
akkumulátorral, töltővel, vezetékes Start/Stop nyomógombbal, integrált
nyeregcsővel, ülés kupakkal, Shimano Dura Ace Di2 vagy SRAM Red
E-Tap szettel szerelt karbon kormány, stucni, ülés, kerék (FULCRUM
RACING 4 carbon). 3 év garanciával.

14.000 Euro + ÁFA
Fizetési feltételek: 100% esedékes a termék megrendelésekor.
Szállítási határidők: 90 - 120 nap
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SOROS TRIPLA MOTOROS KOMPLETT KERÉKPÁR
(XL-XXXL)
A kerékpár váza Olaszországban készült kézzel, méretre, nagyon magas
minőségben és modern vonalvezetésű stílusban. A váz karbonszálas
technológiával készült nagyon merev, dinamikus, személyre szabott
színben, 3 x 250 Wattos motorral, mely 3 szintű rásegítéssel rendelkezik
(250W, 500W, 750W), 2 db, az egyik 330 Wh kapacitású, a váz ferde
csövébe rejtett, a másik 210 Wh kulacsba rejtett akkumulátorral, töltővel,
vezetékes Start/Stop nyomógombbal, integrált nyeregcsővel, ülés
kupakkal, Shimano Dura Ace Di2 vagy SRAM Red E-Tap szettel szerelt
karbon kormány, stucni, ülés, kerék (FULCRUM RACING 4 carbon). 3 év
garanciával.

16.000 Euro + ÁFA
Fizetési feltételek: 100% esedékes a termék megrendelésekor.
Szállítási határidők: 90 - 120 nap
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VÁZ MÉRETEK:

XS, S, M, M/L, L, XL, XXL, PERSONAL

A vízszintes vázcső hossza mm. 504, 520, 535, 548, 560, 575, 592,
B láncvilla hossza mm.
405, 405, 405, 405, 405, 408, 408,
C homlokcső hossza mm.
110, 125, 135, 143, 153, 171, 190,
CC üléscső hossza középtől középig mm.405, 430, 455, 470, 490, 515, 540,
CF virtuális üléscső magassága mm.
D középagy esése mm.
71, 71, 71, 70, 69, 67, 67,
E villa középagy távolsága mm.
570, 578, 584, 587, 596, 602, 607,
R v illaszár dőlése a szárához képest mm. 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45,
SA üléscső dőlésszöge

74,8 74,5 74, 73,8 73,5 73, 72,5
HA homlokcső dőlésszöge 
70,8 71,5 72, 72,5 73 73,2 73,5
RENDELHETŐ SZÍNEK: bármilyen színben rendelhetőek ezekkel a dizájnokkal
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AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI
Árak
Az árak az ÁFÁt nem tartalmazzák, a Pécsi telepről van a szállítás
kiindulópontja.
Az árak, értékesítési feltételek és/vagy a technikai paraméterek változhatnak
előzetes értesítés nélkül is.
Kedvezmények
Kedvezményre jogosultak a viszonteladók és forgalmazók az eladott
mennyiségű standard termékek függvényében
Szállítás
A szállítási költség nincs benne az árban. A termék Pécsről lesz feladva.
Garancia
A termék meghibásodása ill. működési probléma esetén az
Ügyfélszolgálattal szíveskedjék felvenni a kapcsolatot.
NE próbálja maga orvosolni a problémát vagy szétszerelni-belenyúlni a
kerékpárba, mert az a Garancia elvesztését vonja maga után.
Komplett kerékpár rendelhetősége
Igény szerint lehetőség van komplett kerékpárt rendelni akár motoros
rásegítés nélkül is. Ehhez kérjük vegye fel a kapcsolatot az értékesítőkkel,
hogy az egyedi árajánlatot elkészíthessük Önnek.
www.epowers.bike
info@epowers.bike
Kapcsolat: Varjas István

+36 70 6653 291
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