10 najważniejszych zalet rowerów elektrycznych
1 Ominiesz miejskie korki ! Rowerem elektrycznym dużo szybciej dojedziesz, dokądkolwiek
zechcesz - do pracy, szkoły, do znajomych czy na zakupy! Kiedy w godzinach szczytu kierowcy
samochodów tracą nerwy w korkach, ty przemieścisz się szybko wykorzystując zarówno drogi
publiczne, jak i liczne ścieżki rowerowe, których jest coraz więcej.

2 Będziesz oszczędzał na kosztach! Utrzymanie roweru elektrycznego jest dużo tańsze, niż
eksploatacja samochodu. Na przejechanie 100 km samochodem wydasz ok. 50zł. Za trasę tej samej
długości przebytą rowerem elektrycznym zapłacisz jedynie 1zł. Roweru elektrycznego nie musisz
rejestrować, ani ubezpieczać, jeszcze bardziej pośrednio zwiększa koszt przejazdu 100 km autem.

3 Zawsze zaparkujesz ! Rower elektryczny zaparkujesz bez żadnych opłat w dowolnym miejscu w
mieście tak jak rower tradycyjny. Nie musisz go również garażować, wystarczy tradycyjna piwnica,
korytarz lub balkon

4 Odkryj wygodę użytkowania! Szybko zapomnisz o pilnowaniu stanu paliwa w baku i

szukaniu

stacji benzynowej! W chwili wyczerpania się baterii, dojedziesz na własnych siłach i będziesz mógł ją
naładować ponownie w dowolnym miejscu z dostępem do sieci elektrycznej !

5

Bądź Eko! Używając pojazdu elektrycznego przyłączysz się aktywnie do walki o ochronę

środowiska naturalnego, aby oddychać świeżym powietrzem ! Przyczynisz się do redukcji poziomu
dwutlenku węgla i emisji szkodliwych spalin samochodowych w Twoim mieście! Żaden inny pojazd
mechaniczny nie jest tak ekologiczny jak rower elektryczny!!

6

Żyj zdrowo ! Poprawisz swoją kondycję fizyczną i zdrowie dodając, do typowego siedzącego trybu

życia, więcej aktywności ruchowej na świeżym powietrzu. Twój organizm szybko Ci za to podziękuję
dobrym samopoczuciem i zdrowiem.

7

Dojazdy bez potu, wysiłku i przebierania ! Nawet w czasie największego upału dojedziesz do

pracy, szkoły, na zakupy, bez nadmiernego potu i wysiłku ubrany jak do pracy i będziesz wyglądał,
jak właściciel klimatyzowanej limuzyny.

8

Rehabilitacja ! Jazda ze wspomaganiem jest bardzo pomocna przy problemach kardiologicznych

i schorzeniach układu ruchu. Może skutecznie wesprzeć procesy regeneracji i rekonwalescencji po
urazach i kontuzjach, a nawet po operacjach ortopedycznych lub kardiologicznych.

9

Wspinaj się bez ograniczeń ! Dobry e-bike skutecznie spłaszcza wzgórza i podjazdy.

Wspomagając silnik lekkim pedałowaniem łatwo pokonasz duże wzniesienia. Takie uczucie wsparcia
jest cudowne.

10

Zadbaj o kondycję ! Badania przeprowadzone w innych krajach wykazały że korzystamy z

elektrycznego roweru kilkukrotnie częściej niż przeciętny rowerzysta jeżdżący tradycyjnym rowerem.
Pedałując ze wspomaganiem istotnie poprawiamy swoją kondycję. Częstsze i regularne ćwiczenia na
niższym obciążeniu są zawsze zdrowsze od tych forsownych ale okazjonalnych.

