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Po(rower)adnik: Rowerowy poradnik 
przyjemnego dojazdu do pracy
Dojeżdżając do pracy wiele osób korzysta głównie z samochodu, pociągu lub autobusu. To oznacza 

jednak, że nasze drogi miejskie i transport publiczny są przepełnione, a korki nieuniknione. Kto chce 

uciec od złych warunków na drogach wybiera wygodny rower. Bez korków, bez czekania na pociąg, 

bez poszukiwań miejsca parkingowego. Poza tym rozwiązanie to przynosi korzyści dla zdrowia i jest 

ekologiczne – dlatego też coraz więcej pracodawców popiera przesiadkę na dwa kółka. Szczególnie 

rowery elektryczne i leasing rowerów skłaniają pracowników do dojazdu do pracy rowerem. Jakie 

jeszcze są powody do dojazdów do pracy rowerem? Jaki rower będzie dla Ciebie najlepszy? Jakiego 

sprzętu potrzebujesz? Jak szybko i najłatwiej możesz znaleźć swój wymarzony rower? Odpowiedzi 

na te pytania oraz wiele więcej znajdziesz w tym numerze Po(rower)adnika.

2



3

Sprawdź to!
Zalety codziennego do-

jazdu rowerem do pracy
Jazda na rowerze sprawia dużo 

radości. Jazda na rowerze 
poprawia Twoją kondycję 

fizyczną. Przyjeżdżasz do pracy 
bardziej zrelaksowany czujesz się 

obudzony i zdolny do wysiłku 
umysłowego. Jazda rowerem 

poprawia odporność  – rzadziej 
będziesz przeziębiony. Dzięki 

rowerom elektrycznym również 
dłuższe i trudniejsze trasy 
przestają być problemem. 

Posiadając odpowiedni sprzęt i 
odzież, możesz dojeżdżać do pracy 

rowerem przy każdej pogodzie. 
Oszczędzasz pieniądze, ponieważ 

nie ponosisz kosztów benzyny i opłat 
parkingowych. Korki i remontowane 

drogi przestają Cię interesować. 
Miejsce parkingowe dla roweru 
znajdziesz wszędzie. Na rowerze 

podjedziesz bezpośrednio od drzwi 
do drzwi. Na świeżym powietrzu 

częściej przychodzą do głowy 
dobre pomysły. Złość i stres 

związane z pracą szybko  miną 
dzięki wysiłkowi fizycznemu.

Kiedy zaczynasz?
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30 km jazdy samochodem to koszty 

eksploatacji pojazdu i zużycia paliwa w 

wysokości około 4,30 zł. Zostaw samochód 

na parkingu, a zaoszczędzisz rocznie 

* Podstawa obliczeń: długość trasy 15 
km i przewyższenie 150 m (proste) ** Źródło: Hoek i de Hartog, 2010

1505,60 zł

RYZYKO

     Z drugiej 

strony regularny wysiłek 

fizyczny wydłuża życie o 

dodatkowe 14 miesięcy.

ALE:

Zanieczyszczenie 
powietrza skraca 
wprawdzie życie 

osób dojeżdżających 
do pracy rowerem o 

około 40 dni, a ryzyko 
wypadku drogowego 

dodatkowo o 9 dni

50 MINUT 

= 9,4 KILOGRAMM

Liczby i  fakty

40%
Aż do 

Aż do 40% zniżki przy zakupie 

rowerów z Bikeleasing w 

Bikester.pl – na rowery górskie, 

miejskie i elektryczne.

jazdy na rowerze spalasz około 400 kcal. 

Jest to 65 600 kcal rocznie, co odpowiada: 

= 146 kawałkom szarlotki 

= 131 Big Macom lub

ZRZUCASZ

-50%

Ryzyko 
zawału 
serca 

Dojeżdżasz rowerem do pracy przez 

41 tygodni pracujących w roku? 

Przejeżdżając przez dwa dni w tygodniu 

odległość 30 km i pokonując 300 m 

przewyższenia (tam i z powrotem)

2.460
24.600

POKONUJESZ 
KILOMETRÓW ORAZ 

METRÓW PRZEWYŻSZENIA ROCZNIE.

ZMNIEJSZENIE 
PRODUKCJI CO2 
jedna osoba oszczędza na kilometrze 

138 g, co przy przejechaniu 

2460 km daje prawie 

340 kg 
na osobę 
rocznie.
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Jeśli warunki w firmie i wokół niej temu sprzyjają, 

to dla każdego znacznie korzystniejsze jest 

wsiąść wczesnym rankiem na rower, dzięki 

czemu można później czuć się bardziej zrelakso-

wanym i łatwiej skoncentrować się na pracy. Jak 

przyjazny dojazdom na rowerze do pracy jest Twój 

pracodawca?

Nikt nie będzie dojeżdżał do pracy rowerem, jeśli nie 

wie, gdzie można bezpiecznie zostawić jednoślad. 

Zwłaszcza w wielkich miastach wiele rowerów 

jest kradzionych. Nikt nie chce się dowiedzieć 

po pracy, że jego nowo zakupiony rower został 

ukradziony. Pracodawcy, którzy chcą wspierać 

dojazdy rowerem do pracy, muszą najpierw zadbać 

o ich bezpieczne przechowywanie. Jeśli jest ono 

zapewnione przy miejscu pracy, wtedy więcej 

pracowników będzie chętniej dojeżdżać rowerem. 

Kolejny powód, dla którego pracownicy nie chcą 

dojeżdżać rowerem, to brak możliwości umycia 

się i przebrania. Przy wysokich temperaturach 

panujących latem nikt nie chce przyjść do pracy 

zgrzany. Pracownikom powinno być zapewnione 

przynajmniej jedno pomieszczenie z umywalką 

do szybkiego umycia się oraz pokój do przebi-

erania się. Jeszcze lepsze są prysznice i możliwość 

przechowywania i suszenia ubrań na zmianę, 

ręczników i przyborów toaletowych.

Pracodawcy, którzy chcą być przyjaźni rower-

zystom, mogą zaoferować ponoszenie kosztów 

serwisowania i rocznej inspekcji rowerów 

pracowników dojeżdżających do pracy 

jednośladem. Sprawny rower zwiększa motywację 

dojeżdżania do pracy.

Jeśli wasz pracodawca oferuje wszystkie te 

udogodnienia, wtedy należy do grona pracodawców 

bardzo przyjaznych rowerzystom - może nawet 

otrzymać specjalny certyfikat.

Oczywiście nie tylko stworzenie przez pracodawcę 

przyjaznych rowerzystom warunków pozwala 

czerpać radość z dojeżdżania do pracy rowerem. 

Decydującymi czynnikami są także odpowiednie 

wyposażenie i dobry rower.

Co Twój pracodawca 
sądzi o dojeżdżaniu do 
pracy rowerem?
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Rowery elektryczne

Rowery miejskie

Rowery trekkingowe/ 
crossowe

Składaki

Rowery bez przerzutek

Rowery górskie

Kolarzówki i gravelówki

Jaki rower pasuje 
do Ciebie?

Więcej na ten temat na dwóch kolejnych stronach

Zasadniczo możesz dojeżdżać do pracy każdym 

rowerem. Jednak są pewne czynniki, które 

przemawiają za tym, że lepszym wyborem jest 

rower, który sprawdzi się na dłuższych trasach. 

O tym, którym rowerem najlepiej będzie Ci się 

dojeżdżało do pracy, decyduje między innymi to, 

jak długa i jak urozmaicona jest droga dojazdu, 

jak duży panuje na niej ruch samochodowy, 

jakim jesteś typem rowerzysty, gdzie masz 

zamiar jeździć rowerem poza dojazdami do 

pracy, czy zamierzasz transportować nim różne 

rzeczy itd. Poniżej sporządziliśmy specjalną 

listę z rowerami, które są najczęściej wybierane 

do dojazdów do pracy. Jeden z nich może już 

wkrótce należeć do Ciebie… 
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Rowery elektryczny
Bez wysiłku do pracy ze 
wspomaganiem napędu
Przed wejściem na rynek rowerów elektrycznych droga do 

pracy była dla wielu po prostu za długa lub nawet zbyt trudna 

do przejechania rowerem. Z rowerem elektrycznym możliwe 

jest bezproblemowe pokonanie trasy o długości ponad 10 

km, bez dojechania do pracy zmęczonym lub spoconym. 

Rowery elektryczne to rowery z wbudowanym silnikiem, 

który aktywuje się jedynie przy naciśnięciu pedałów. Możemy 

rozróżnić tzw. Pedelec (e-rower ze wspomaganiem do 25 

km/h) i S-Pedelec (szybszy e-rower ze wspomaganiem do 

45 km/h). Chociaż rowery elektryczne są drogie, dzięki opcji 

leasingu mogą stać się łatwiej dostępne. Ponieważ obecnie 

prawie każdy rower można nabyć z napędem elektrycznym, 

kolejne części artykułu pomogą Ci w wyborze właściwego 

rodzaju roweru do dojazdów do pracy.

Rower miejski
Na krótsze trasy
Jeśli Twoja droga do pracy jest raczej krótka i jedziesz 

spokojnym tempem po dobrze przystosowanych 

drogach miejskich, wtedy rower miejski (inaczej 

nazywany holendrem), jest najlepszym wyborem dla 

Ciebie. Na tym rowerze pojedziesz bardzo wygodnie 

w wyprostowanej pozycji, mając wyposażenie dosto-

sowane do jazdy po ulicy: na stałe zamontowane 

światła, reflektor, błotniki, nóżkę rowerową, dzwonek, a 

w wielu przypadkach również koszyk.

Rower trekkingowy/
crossowy
Kiedy dojazd trwa trochę dłużej
Rower trekkingowy lub crossowy może być właściwym 

wyborem na trasę dojazdu do pracy, jeśli chcesz w wygodny 

sposób pokonywać dłuższe odcinki. Przejedziesz nim 

bez problemu również krótsze trasy po płaskim terenie. 

Jeśli czas jazdy trwa ponad 30 minut, sportowa pozycja 

i lepsze, solidniejsze wyposażenie są bardziej opłacalne. 

Z przerzutkami i dużą ilością biegów górzyste tereny nie 

stanowią problemu. Ten rower nadaje się też świetnie 

do wycieczek weekendowych - możesz dodatkowo 

załadować na niego pokaźnych rozmiarów bagaż.

Składak
Szybko spakowany do pociągu i autobusu
To właśnie składak może być tym właściwym rowerem, 

jeśli niektóre części drogi do pracy musisz przejechać 

pociągiem lub autobusem. Używasz roweru, aby dostać 

się od domu do dworca - tam składasz go, tak abyś mógł go 

wygodnie i nie przeszkadzając innym postawić w pociągu 

lub w autobusie. Po przyjeździe na miejsce możesz 

szybko go rozłożyć i podróżować dalej. Dodatkowe zalety 

składaka to niska waga, szybsze hamowanie ze względu 

na małe wymiary koła (od 16 do 20 cali), co może być 

bardzo użyteczne na światłach w mieście.

Więcej

https://www.bikester.pl/rowery/rowery-miejskie.html
https://www.bikester.pl/rowery/rowery-skladane.html 
https://www.bikester.pl/rowery/rowery-trekkingowe.html
https://www.bikester.pl/rowery/rowery-elektryczne.html
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Rowery bez przerzutek
Nowoczesna i stylowa jazda
Podróż do pracy rowerem bez przerzutek również może 

przynieść Ci wiele frajdy. Te rowery są zredukowane do 

najważniejszych elementów, przez co są bardzo lekkie, 

mają tylko jeden bieg i są bardzo stylowe. Rowery bez 

przerzutek to rowery sportowe - są szybkie i zwrotne, 

siła nacisku będzie natychmiast przełożona na koło, 

które pozbawione jest przerzutki i innych elementów. 

W połączeniu z torbą przerzuconą przez ramię jest to 

doskonały rower dla nowoczesnego pracownika. 

 

Kolarzówka i rower 
typu gravel
Szybko do pracy
Kolarzówka lub gravelówka w drodze do pracy jest 

niekoniecznie wygodnym, ale na pewno najszybszym 

rozwiązaniem. Kto chce szybko i w sportowej pozycji 

podróżować do pracy i do domu, przy tym głównie po 

asfaltowych i utwardzanych drogach, może bez wahania 

zdecydować się na rower szosowy, czyli kolarzówkę. 

Elementy terenowe trasy także są możliwe do pokonania, 

jednak wtedy lepszy będzie rower typu gravel. Jeśli 

pedałujesz w każdych warunkach pogodowych, 

przydadzą się błotniki, które w niektórych kolarzówkach 

są już zainstalowane. Także w tym przypadku powinieneś 

pomyśleć o właściwym oświetleniu roweru. 

 

Rowery górskie
Dla fanów nieutwardzanych dróg
Rowery górskie zostały zaprojektowane z myślą o 

jeździe w terenie, mogą jednak być używane także do 

dojeżdżania do pracy. Godne polecenia są zwłaszcza 

wtedy, gdy część trasy musi być pokonana poza 

asfaltową drogą. Jeśli jeździsz po płaskim terenie, 

najlepszym wyborem będzie hardtail. Jeśli teren jest 

bardziej zróżnicowany, wtedy lepsze będzie pełne 

zawieszenie. Ponieważ rowery górskie rzadko 

posiadają wyposażenie dostosowane 

do pogody, radzimy zainstalować 

błotniki, światło na akumulator 

oraz dzwonek.

https://www.bikester.pl/rowery/rowery-single-speed/ostre-kolo.html 
https://www.bikester.pl/rowery/rowery-gorskie.html 
https://www.bikester.pl/rowery/rowery-górskie
https://www.bikester.ch/fahrraeder/mountainbikes.html
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Rady na podróż 
   rowerem do  
     pracy

Jeśli Twoja droga do pracy 
jest bardzo długa, połącz ją ze 

środkami transportu publicznego. 

Niektóre parkingi oferują miejsca 

B+R (bike and ride), gdzie możesz 

zostawić rower.

Czasami warto 
pozwolić sobie na 

przyspieszenie tętna. Wykorzystaj do 

tego drogę powrotną, którą można 

nieco wydłużyć, jeśli czas na to 

pozwoli. 

Zanim wyruszysz 
w drogę, obejrzyj 

prognozę pogody i ubierz się 

odpowiednio. Weź ubranie na 

zmianę.

Znajdź najbez-
pieczniejszą 

drogę do pracy i wybieraj 

najmniej ruchliwe ulice. Drogi przez park 

przynoszą odmianę (internet i aplikacje 

pomogą Ci zaplanować trasę). 

Spróbuj dojechać 

do pracy w stałym tempie, 

żeby nie zjawić się na 

miejscu zmęczonym.

Jedź bezpiecznie 
i w każdym momencie bądź gotowy 

na hamowanie, tak aby uniknąć 

upadku i zranienia.

W chłodniejszych 
porach roku słońce 

wschodzi późno i wcześnie 

robi się ciemno. Zadbaj w 

porę o sprawne oświetlenie 

rowerowe.
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Wyposażenie i 
narzędzia
Te rzeczy powinieneś mieć 
zawsze przy sobie

W podróż do biura nie musisz zabierać bagażu. Powinieneś być 

jednak przygotowany na nagłą zmianę pogody. Ten, kto ma wszystko 

pod ręką, jest przygotowany i może szybko reagować. Dowiedz się, 

jaki sprzęt rowerowy powinieneś mieć w domu lub w plecaku, jeśli 

chcesz regularnie dojeżdżać rowerem do pracy. 

Kask rowerowy i okulary

Ubranie na rower na ciepłe, zimne i ciemne dni

Odzież przeciwdeszczowa

Plecak i torby na rower

Akcesoria niezbędne przy dojeździe do pracy

Bidon z wodą

Więcej na ten temat na dwóch kolejnych stronach
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Ubranie na rower na ciepłe 
oraz zimne i ciemne dni 

Przy krótkiej drodze dojazdu do pracy nie jest niezbędne 

specjalne ubranie. Godne polecenia są wygodne ubrania z 

dodatkiem streczu, tak żeby strój w czasie jazdy rowerem 

nie był za ciasny. Jeśli masz możliwość przebrania się, na 

dłuższe dojazdy warto wybrać strój rowerowy, który po 

odświeżeniu się zmienisz na zwykłe ubrania. Aby skomple-

tować takie ubranie na rower potrzebujesz koszulki 

rowerowej, spodenek kolarskich (krótkich lub długich), 

kurtki chroniącej przed wiatrem i odpowiednich skarpetek, 

najlepiej z odblaskami. 

W zimniejsze dni przydatne stają uniwersalne kurtki 

(krótkie lub długie), które można założyć pod kurtkę 

pikowaną. Poza tym warto zaopatrzyć się w rękawiczki, 

ochraniacze na buty, czapkę (można ją nosić pod kaskiem) 

i ocieplacz na szyję. Z takim wyposażaniem nie straszne 

będą Ci niskie temperatury. 

Niezależnie od pogody oraz pory dnia zakładaj zawsze 

przyciągające wzrok, odblaskowe ubranie, które widoczne 

jest dla wszystkich uczestników ruchu. Zawsze przydatne 

są kamizelki odblaskowe. Są one wygodne do zapakowania 

i można je szybko założyć. Wiele firm produkuje także 

ubranie sportowe w jaskrawych kolorach i z elementami 

odblaskowymi.

Ubranie na deszcz 

Deszcz nie należy do rzadkich zjawisk, dlatego powin-

ieneś być na niego przygotowany. Obowiązkowym 

elementem wyposażenia jest kurtka przeciwdeszczowa, 

którą w każdym momencie możesz zapakować do 

plecaka. Jeśli nie chcesz zamoczyć jeansów, polecamy 

wodoodporne ochraniacze na spodnie, które spakujesz 

do małego rozmiaru. Ochraniacz na kask pozwoli uniknąć 

przemoczenia głowy.

Czytaj dalej 

https://www.bikester.pl/odziez-rowerowa/kurtki-rowerowe/kurtki-przeciwdeszczowe.html
https://www.bikester.pl/odziez/koszulki-rowerowe.html
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Kaski i okulary

Nieważne gdzie jeździsz rowerem, upadek 

może zdarzyć się wszędzie. Jeśli głowa jest 

ochroniona kaskiem, ryzyko poważnego uszko-

dzenia głowy jest mniejsze. Zresztą nie musi to 

być tylko kask. Dzięki wielu dostępnym opcjom 

na pewno znajdziesz odpowiednią dla Ciebie 

ochronę głowy. 

Warto zadbać także o ochronę oczu przed 

światłem słonecznym, owadami i brudem. 

Przezroczyste okulary lub okulary z wymie-

nialnymi szkłami i ochroną UV są bardzo 

użyteczne. Okulary na rower można znaleźć w 

bardzo różnych klasach cenowych. Na drogę 

do pracy nie potrzebujesz jednak okularów 

sportowych z górnej półki. W sklepie Bikester.pl 

znajdziesz okulary rowerowe na każdą kieszeń. 

Plecaki i torby na rower

Czy lepiej zdecydować się na plecak na rower czy 

na torbę, którą można szybko zarzucić na ramię? 

Dojeżdżający do pracy sportowymi rowerami, które 

pozbawione są koszyka, preferują zazwyczaj plecaki. 

Pojemność od 25 do 30 litrów zazwyczaj wystarcza 

na spakowanie ubrania na zmianę i pojemników 

z jedzeniem. Plecaki powinny być zabezpieczone 

ochraniaczami przed deszczem. 

Także torby rowerowe, które możesz przypiąć 

do bagażnika lub zarzucić na ramię, powinny być 

wystarczająco duże, żeby zapakować w nie laptopa 

i inne ważne dokumenty, i nieprzemakalne, tak 

aby zawartość pozostała sucha podczas deszczu. 

Do przewożenia małych przedmiotów, takich jak 

akcesoria do naprawy czy zapasowe dętki, przydadzą 

się torby montowane pod siodełko i na ramę. 

Czytaj dalej 

https://www.bikester.pl/akcesoria-rowerowe/plecaki-i-torby.html 
https://www.bikester.pl/odziez/kaski-rowerowe.html  
https://www.bikester.pl/odziez/okulary-rowerowe.html 
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Niezbędne 
wyposażenie dla 
rowerzystów

Jeśli w Twoim rowerze brakuje na stałe zamontow-

anych świateł, reflektorów czy błotników, warto je 

zainstalować. 

Oświetlenie na akumulatory i baterie można szybko 

zamontować na rowerze i łatwo przechowywać. 

Dzięki nim będziesz dobrze widoczny dla kierowców 

i pewnie przejedziesz przez nieoświetlone odcinki 

trasy do pracy.

Jeśli w czasie drogi pada deszcz lub kiedy drogi i 

ulice są jeszcze mokre, przydadzą Ci się błotniki, 

które ochronią Twoje ubranie przed brudem. 

Prawie do każdego rodzaju roweru dostępne są 

odpowiednie modele błotników. 

Kolejnym ważnym elementem wyposażenia w 

stresującym ruchu ulicznym jest dzwonek, który 

powinien być zawsze umieszczony na kierownicy. 

Dzięki niemu przechodnie będą Cię mogli usłyszeć 

na każdej ścieżce rowerowej i pewnie przejedziesz 

przez miasto. Istnieje wiele modeli dzwonków 

- niektóre z nich można zamontować także w 

rowerach MTB i rowerach wyścigowych.

Inny ważny element wyposażenia to zapięcie 

rowerowe. Im droższy rower i elementy 

wyposażenia, tym lepszy powinien być typ 

zamknięcia. Jeśli w pracy musisz postawić rower 

poza zasięgiem wzroku, powinieneś zawsze go 

zabezpieczyć. Jeśli musisz zostawić rower na 

ulicy, przyczep przednie koło i ramę do solidnego 

obiektu.

Jeśli w drodze złapiesz gumę, dobrze jest mieć 

zestaw do zaklejania dętek lub zapasową dętkę 

oraz pompkę do roweru. Rowerzyści z takim 

wyposażeniem mogą po szybkiej naprawie 

podróżować dalej. Przy małej dziurze w dętce 

może wystarczyć spray klejący. Dzięki temu w 

krótkim czasie możesz wznowić podróż, a w domu 

spokojnie wymienisz dętkę lub skleisz ją łatą. 

Przy dłuższych trasach w letnie dni bardziej chce się 

pić. Butelka z wodą pozwoli zaspokoić pragnienie. 

weiterlesen

https://www.bikester.pl/akcesoria-rowerowe.html
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Dobrze jest mieć elektronicznego asystenta 
W dzisiejszych czasach wielu rowerzystów ma smartfona w kieszeni. Dlaczego nie użyć go 

jako komputera pokładowego, nawigatora i motywatora? Istnieje ogromna ilość bezpłatnych i 

dostępnych za opłatą aplikacji dla rowerzystów z dużą ilością użytecznych funkcji. Często ściągane 

i używane są następujące aplikacje:

Rada: Aby w czasie jazdy nie trzymać telefonu w kieszeni, 

możesz zamontować na ramie uchwyt na smartfon.

mapmyride Endemondo Runtastic Strava komoot naviki Radbonus GPSies

Od czasu smartfonów i aplikacji komputery 

rowerowe wyszły nieco z użycia. Jednak nadal ich 

tanie warianty wystarczają użytkownikom. Mają 

one wprawdzie niewiele funkcji i mały ekran, ale 

przekonują dobrą czytelnością, są wygodne w 

użyciu i zajmują mało miejsca. Droższe modele 

komputerów rowerowych mogą być zintegrowane 

ze smartfonem, a także z innymi urządzeniami 

do pomiaru prędkości, kadencji czy mocy. Zaletą 

komputera rowerowego jest bateria działająca 

dłużej niż w smartfonie. Istnieją też komputery 

w formie zegarków (sportowe Smart-Watche 

czy czujniki aktywności), które mają wile funkcji i 

mogą podać sporo informacji. Wszystkie powyższe 

urządzenia pokazują, ile kilometrów przejechałeś, 

jaką średnią prędkość rozwinąłeś, ile kalorii 

spaliłeś itd. Dzięki temu wiesz, jak aktywny byłeś 

danego dnia.
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Przy codziennym dojeździe do pracy rowerem 

pokonujesz wiele kilometrów. To oznacza jednak, że 

niektóre części roweru mają większe zużycie. Dzięki 

regularnym przeglądom, Ty lub pracownik serwisu 

możecie stwierdzić, które części należy wymienić. 

Jeśli podróżujesz nie tylko przy pięknej pogodzie, 

ale również w deszczu, błocie i śniegu, powinieneś 

pomyśleć o czyszczeniu roweru. Jeśli chcesz to 

zrobić samemu, będziesz potrzebować środka 

czyszczącego, preparatu do pielęgnacji i smaru do 

napędu, a także gąbki i różnych szczoteczek, żeby 

dostać się do trudno dostępnych miejsc. 

Co miesiąc lub dwa możesz także samodzielnie 

napompować opony. Godne polecenia są pompki 

stojące, ale też niewielkie pompki ręczne nadają 

się do tego celu, jednak w tym przypadku zajmie to 

więcej czasu. Wszystkie koła z wentylem samocho-

dowym lub z odpowiednim adapterem mogą zostać 

napompowane również na stacjach benzynowych. 

Nie musisz się jednak tym wszystkim martwić, 

jeśli w twoim mieście znajdują się pracownicy Live 

Cycle. Oferują oni w niektórych miastach serwis 

rowerowy. Po umówieniu terminu online lub 

telefonicznie przyjeżdżają do Ciebie do domu lub 

do biura, żeby dokonać przeglądu Twojego roweru, 

naprawić go lub wyczyścić. 

Konserwacja 
roweru i naprawy: 
dzięki temu działa.
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Coraz więcej osób przesiada się na rower, kiedy musi podróżować do pracy. Aby każdy 

mógł wybrać wymarzony model, powstał leasing rowerów. Rozwiązanie to ma wiele 

zalet zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy. Profesjonaliści z BIKELEASING 

serwisu Bikester.pl chętnie odpowiedzą na Twoje pytania.

Taniej i szybciej do wyma- 
rzonego roweru – zdrowiej 

do pracy
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BIKESTER.pl 

Bikester.pl od roku 2003 jest 

największym internetowym 

sprzedawcą rowerów. Oferujemy 

duży wybór rowerów, ubioru na rower 

i akcesoriów dla całej rodziny, osób 

z ambicjami sportowymi czy osób 

dojeżdżających do pracy. Poprzez 

szeroką ofertę produktów, kompe-

tentny serwis i miłość do rowerów 

chcemy zapewnić naszym klientom 

najlepsze zakupy online. Jesteśmy dla 

Ciebie dostępni 24 godziny na dobę, 

tak aby zagwarantować Ci najtańszy i 

najwygodniejszy dojazd do pracy.

W powyższym poradniku 

podaliśmy najważniejsze 

informacje w nadziei, że 

droga do pracy będzie 

przyjemnym przeżyciem. Dzięki 

wymarzonemu rowerowi, 

optymalnemu przygotowaniu i 

odpowiedniemu wyposażeniu, 

będziesz bardziej zmoty-

wowany, zdrowszy, bardziej 

wysportowany i zrobisz coś 

dobrego dla środowiska. 

Ruszaj. Masz jeszcze pytania 

na temat dojazdu rowerem do 

pracy? Chętnie pomożemy.

Informacje Prasowe

internetstores GmbH

Friedrichstraße 6

D - 70174 Stuttgart

Telefon: 071 2746960

Fax: 071 2746961 

E-Mail: serwis@bikester.pl

Web: www.internetstores.com 

Shop: www.bikester.pl

Sąd Rejonowy w Stuttgarcie

HRB 741359

USt.ID.Nr: DE232081518

Zarządzający przedsiębiorstwem: Bernd Humke

Inspektor ochrony danych: Maren Frey

Cel działalności: 

Sprzedaż rowerów i akcesoriów rowerowych

Pozostałe lokalizacje:

Oranienburger Straße 66

10117 Berlin, Niemcy

35 rue Ponchardier

42015 Saint Etienne, Francja

Oxenstiernsgatan 15a

115 27 Sztokholm, Szwecja

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Bildnachweis

Cover: © Geber86 - istockphoto.com

Seite 3: © g-stockstudio - istockphoto.com

Seite 4: © Ortler

Seite 5: © alvarez - istockphoto.com

Seite 6: © princigalli - istockphoto.com

Seite 8 / Mountainbike: © Ghost Bikes

Seite 10: © vladimir_karpenyuk - istockphoto.com

Seite 15 oben: © Popartic - istockphoto.com

Seite 15 unten: © naumoid - istockphoto.com

Seite 16: © Haibike, Martin Erd

Seite 17: © g-stockstudio - istockphoto.com


