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A gyerek kerékpár kiválasztásánál fontos, hogy a szülő és a gyermek kívánsága összhangban legyen.
Érthető, hogy a bringát más kritériumoknak vetik alá a gyermekük épségéért mindig aggódó szülők,
és megint más szempontok szerint válogatnak a leendő tulajdonosok. Nos, ha kompromisszumoktól
mentes vásárlásra vágyunk, forduljunk bizalommal a Speedbike-hoz!
Tekerjünk közösen!
A biciklizés pozitív élettani hatásai megkérdőjelezhetetlenek. Jót tesz az egészségnek, erősíti az
immunrendszert, ha pedig az egész család nyeregbe pattan, a közösen eltöltött minőségi idő is előre
borítékolható. A bringázás roppant szórakoztató tevékenység, a friss levegőn való tekerésből pedig
nemcsak a kicsik, de a nagyok is egyaránt profitálhatnak. Ha kizárólag megbízható,
prémiumszínvonalat reprezentáló kerékpárokkal vagyunk hajlandók megelégedni, a Speedbike-nál
mindenképpen érdemes körülnézni. Ha így teszünk, nem kevesebb, mint 3000 bringa közül
válogathatunk.
Gyerek kerékpár minden korosztálynak
Teljesen mindegy, hogy a gyerkőc első kerékpárját készülünk beszerezni, esetleg tiniknek készített
bicajt keresünk, a Speedbike-kal megtaláljuk a számításainkat. A legapróbbaknak, azaz a 2-4
éveseknek a 12" méretben kapható bringák nyújtják az ideális választást, a 14 éveseknek pedig a 2426" kerékpárok. Persze ez csupán a skála két végpontja, a kettő között számos nagyszerű bicajt
találhatunk, változatos méretben és kialakításban.
Vonzó tulajdonságok
A tapasztalat azt mutatja, a gyerek kerékpár vásárlásánál a szülők [2] elsősorban a kiszemelt egység
biztonsági és kényelmi tulajdonságait helyezik előtérbe. A gyerekek szempontjából inkább az
esztétika a számottevő. Biztonságos és komfortos felhasználás, kifogástalan anyaghasználat és
kivitelezés, szemet gyönyörködtető dizájn – a Speedbike-al e vonzó tulajdonságokat egy csokorban
kapjuk meg.
Nagy nevekből sincs hiány
A széles spektrumon mozgó kínálat többek között a mountain bike-ok, országúti drótszamarak és
városi bringák gazdag palettájával várja az érdeklődőket. Természetesen az elismerten kiváló
renoméval rendelkező márkák termékeiből sincs hiány a webáruház felhozatalában. Csak, hogy
néhányat említsünk a sok közül: Alpina, Neuzer, Kross, Schwinn-Csepel és Kellys gyerek kerékpárok
valóságos arzenálja képviselteti magát a választékban.
Hosszú távú elégedettség

A Speedbike felnőtt és gyerek kerékpárjainak képében olyan bringára tehetünk szert, amely hosszú
éveken keresztül szolgálja ki maradéktalanul az igényeinket. A Speedbike mögött álló, komoly
szakmai múlttal és tapasztalattal rendelkező szakemberekre bátran rábízhatjuk magunkat nemcsak a
vásárlásnál, de a bringák szervizeltetésénél is.
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