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46.900 Ft

20.000 Ft -feletti vásárlás esetén INGYENES a házhoz szállítás!

Miskolc Pesti u. 62

Bővül készletünk! Ha-
marosan R Raymon 
kerékpárjainkat is meg-
vásárolhatod webáruhá-
zunkban!

AJÁNDÉKTÁRGYAK   KIEGÉSZÍTŐK   KERÉKPÁROK  E-BIKE   ELEKTROMOS ROLLEREK



Dorko utcai cipő

„Valószínűleg az év egyik leg-
hazaibb kollabja: DRK x Cse-
pel! Május 9-én, csütörtökön 
debütált a legendás magyar 
bicikligyártó, a Csepel és a 
hazai streetwear márka, a 
Dorko első közös kollekciója.” 

webshopunkon:

webshopunkon:

24”-os, acélvázas, 6 sebességes, 
gyermek kerékpár  melyet 130 - 
150 cm magasságig ajánlunk!

zero
71.900 Ft

Legyen teljes a 
bringás ajándékszett 

ezzel az aranyos kis city 
biciklis kulcstartóval. 

DUDA
„Világítok, hogy jobban lássanak! Sípolok, hogy senki ne áll-
jon az utadba!” - Mondta a kacsa, propelleres bukósisak-
ban...

Te is szereted a vicces és jópofa kiegészítőket? 
Akkor ennél jobb ötletet nem is tudunk neked 
ajánlani. Lepd meg magadat, szerettedet, ba-
rátaidat ezzel a szuper gumikacsával!

Bukósisakra és kormányra is egyszerű-
en felszerelhető!

Propellerrel: 1.590 Ft       Propeller nélkül: 1.390 Ft

990 Ft
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https://bikegift.hu/csepel-dorko-tornacipo
https://bikegift.hu/csepel-dorko-tornacipo


Az egyszerű, hétköznapi tereket is fenségessé 
és dekoratívvá formálhatod egy két szobanö-
vénnyel! Találj nekik méltó helyet egy kerékpá-
ros virágtartóban! 
Kapható színek: 

15.990 Ft

Csomag tartalma:
1 db Wend Wax-On Láncwax  
A Wax-On nemcsak tisztán tart-
ja a láncot, hanem a súrlódást 
csökkentő adalékai is rendkívül 
csendes és hatékony hajtást 
biztosítanak. 
 
1 db Kerékpárlánc karkötő
Mérete ~ 20X2cm (Típusonként 
változó)

WEND WAX
Fotó: @thecactuscup     Itt: WEND bike

A WEND Wax-On az első viasz alapú színes lánckenő anyag. A Wax-On 
nemcsak tisztán tartja a láncot, hanem a súrlódást csökkentő adalékai 
is rendkívül csendes és hatékony hajtást biztosítanak.
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https://bikegift.hu/viragtarto-kerekpar3szin?keyword=vir%C3%A1g


Dobd fel ottho-
nod egyedi kerékpá-

ros kiegészítőkkel! Mini-
malista kerékpáros szobor: 

 Kerékpáros, 
minimalista csillár  

 Mérete: 66 x 42 x 2cm
Anyaga: fém

4.100  Ft 12.900 Ft

Retró bringás 
asztali órák különbö-

ző stílusban

N a g y -
méretű kerékpá-

ros falióra. Ha egy óriási 
fali-dísz után kutatsz, ami 

még az időt is mutatja 

9.990 Ft 12.000 Ft
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Merida
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KONE-TWENTY 
Rock Shox rugóstaggal 
és teleszkóppal, L (48 
cm) -es méretben akár 
üzletünkben is kipróbál-
hatod! 

RC XT

949.000 Ft

29”

Több infó:

CROSSWAY500 ADRIATICAPANAREACITYCROSS-TREKKING

Legyen kirándulásod célja bringázás az er-
dei utakon vagy egy Balaton körbetekerés 
egy ilyen cross-trekkinget jó szívvel aján-
lunk következő kalandodhoz!

389.000 Ft

Adriatica új olasz szerelmünk, retró köntös-
ben. Városi csalingázás kényelmesen! Shi-
mano (6 sebességes) váltórendszerrel sze-
relt, acélvázas City kerékpár. Súlya 15 kg. 

117.990 Ft



MeridaHusqvarna

LIGHT CROSS
Új horizontok nyílhatnak meg előt-
ted a kerékpározás világában! 
Juss el olyan célpontokhoz túrád 
során amelyekről eddig álmodni 
sem mertél!

3
1.032.000 Ft

29”
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KeONE-SIXTY
Igazi terepre született 
szörnyeteg! Megnövelt 
85 Nm teljesítmény, váz-
ba rejtett akkumulátor. 3 
év garancia törés esetén!

500
1.650.000 Ft

29”

Több infó: Több infó:

eONE-SIXTY700

A Shimano STePS új EP8 motorjával szerel-
ve. Megnövelt 85 Nm teljesítmény, kisebb 
súly. Új belső, rejtett akkumulátor, szuper-
gyors töltési lehetőséggel.

eSPRESSO 700 EQCITYMTB
NELSON 50 MACINA TEAM700 EQCITYMTB

Legyen a kerékpározás könnyed, és kényel-
mes. Shimano E6100 60Nm-es motorral és  
Shimano E8010 504Wh-os akkumulátorral 
szerelve. 

969.000 Ft

Aszfalton vagy terepen, ez a kis acélvázas 
mountain bike jó társad lesz akár melyik 
útra tévednél. Kerékmérete 26”.

82.900 Ft

Új horizontok nyílhatnak meg előtted a ke-
rékpározás világában! Juss el olyan cél-
pontokhoz túrád során amelyekről eddig 
álmodni sem mertél!

1.299.000 Ft 1.950.000 Ft
 1.150.000 Ft 

AKCIÓ!

https://bikegift.hu/merida-2020-espresso-700-eq-city-feher


PHOENIX+FULL FACE BUKÓSISAK
 - Állítható visor a tökéletes kilátás érdekében
- Kivehető, mosható bélés
- Dupla D csatt a biztos tartásért

35.990 Ft

ROADSTERPlus m.VBUKÓSISAK

Városi modern életmód kifejezője, bőrheve-
derekkel, gyönyörű részletekkel.

59.900 Ft

Kiadó: Extrem-Bike Kft. - Felelős szerkesztő: Szabó Márk,  Szerkesztőség címe: 
3516 Miskolc, Pesti u.62 - Tel.: 06 46 791 407  -  Megjelenik: online  - Az újságban 
található akciók változásának jogát fenntartjuk, esetleges elírásokért felelősséget 
nem vállalunk. (aktuális árainkhoz keresse fel weboldalunk: www.bikegift.hu) 
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KMARC
Magas felszereltségű, SHI-
MANO TX800 (6 sebessé-
ges) váltóval szerelt alu vá-
zas gyermek kerékpár. 

50

154.900 Ft

24”

Több infó:

https://bikegift.hu/kellys-marc-50
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