
07132241610-07132227034:شماره تماس

09171077662-09192477299: شماره همراه 

بصورت نقدی  % 20           مشخصات  دوچرخه برندشناسه
جمع کل قیمت محصول 

 ماهه6با اقساط 

جمع کل قیمت محصول 

 ماهه12با اقساط 

12001ZARA12
 تایر موتوری، کمکی،پره دار،چرخ سبد،صندوق،پشتی ، پسرانه

گوش 4 قامه  کامل،طبق پهن،قاب
1,800,0009,000,0009,720,000

16002ZARA16
 تایر موتوری، کمکی،پره دار،چرخ سبد،صندوق،پشتی پسرانه،

گوش 4 قامه  کامل،طبق پهن،قاب
1,860,0009,300,0009,960,000

20003ZARA20
 پهن،قاب تایر موتوری، کمکی،پره دار،چرخ پسرانه،سبد،صندوق،پشتی

گوش 4 قامه  کامل،طبق
1,930,0009,670,00010,330,000

16001ZARA16
 تایر  موتوری، کمکی،پره دار،چرخ سبد،صندوق،پشتی دخترانه،

گوش 4 قامه و کامل،طبق سفید،قاب
1,960,0009,820,00010,480,000

20002ZARA20
 دار،چرخ سبد،صندوق،پشتی ویبرک، آلومینیوم،ترمز دخترانه،طوقه

گوش 4 قامه  کامل،طبق سفید،قاب موتوری،تایر کمکی،پره
2,020,00010,120,00010,840,000

16003REDFOX16
 پره،تایر 48کمکی، بند،چرخ آلومینیوم،سبد،ترک پسرانه،طوقه

گوش 4 قامه  کامل،طبق پهن،قاب
1,940,0009,740,00010,400,000

20001REDFOX20
 پره،تایر 48کمکی، بند،چرخ آلومینیوم،سبد،ترک پسرانه،طوقه

گوش 4 قامه  کامل،طبق پهن،قاب
2,000,00010,040,00010,700,000

20008CANONDOLA2010"      TX 1
 ،تایر ویبرک سانت،ترمز 3 دوبل آلومینویم کالجدار،طوقه آهن،دنده تنه

آلومینیوم بلبرینگ،کرپی تنه پهن،میل
2,480,00012,440,00013,250,000

24009CANONDOLA2412"      TX 2
 ،تایر ویبرک سانت،ترمز 3 دوبل آلومینویم کالجدار،طوقه آهن،دنده تنه

آلومینیوم بلبرینگ،کرپی تنه پهن،میل
2,550,00012,750,00013,650,000

26007CANONDOLA2614"      TX 3
 ،تایر ویبرک سانت،ترمز 3 دوبل آلومینویم کالجدار،طوقه آهن،دنده تنه

آلومینیوم بلبرینگ،کرپی تنه پهن،میل
2,600,00013,040,00013,940,000

26002CANONDOLA2618"     TX 4
 ،تایر ویبرک سانت،ترمز 3 دوبل آلومینویم کالجدار،طوقه آهن،دنده تنه

آلومینیوم بلبرینگ،کرپی تنه پهن،میل
2,620,00013,120,00014,020,000
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07132241610-07132227034:شماره تماس

09171077662-09192477299: شماره همراه 

بصورت نقدی  % 20           مشخصات  دوچرخه برندشناسه
جمع کل قیمت محصول 

 ماهه6با اقساط 

جمع کل قیمت محصول 

 ماهه12با اقساط 

20009CANONDOLA2010"     NX 1
 ،تایر ویبرک سانت،ترمز 3 دوبل آلومینویم کالجدار،طوقه آهن،دنده تنه

آلومینیوم بلبرینگ،کرپی تنه پهن،میل
2,510,00012,590,00013,430,000

24010CANONDOLA2412"     NX 2
 ،تایر ویبرک سانت،ترمز 3 دوبل آلومینویم کالجدار،طوقه آهن،دنده تنه

آلومینیوم بلبرینگ،کرپی تنه پهن،میل
2,580,00012,900,00013,800,000

26015CANONDOLA2614"     NX 3
 ،تایر ویبرک سانت،ترمز 3 دوبل آلومینویم کالجدار،طوقه آهن،دنده تنه

آلومینیوم بلبرینگ،کرپی تنه پهن،میل
2,620,00013,120,00014,020,000

26011CANONDOLA26 18"     NX 4
 ،تایر ویبرک سانت،ترمز 3 دوبل آلومینویم کالجدار،طوقه آهن،دنده تنه

آلومینیوم بلبرینگ،کرپی تنه پهن،میل
2,640,00013,200,00014,100,000

20010CANONDOLA20 10"     RX 1
 ،تایر ویبرک سانت،ترمز 3 دوبل آلومینویم کالجدار،طوقه آهن،دنده تنه

آلومینیوم بلبرینگ،کرپی تنه پهن،میل
2,580,00012,900,00013,800,000

24011CANONDOLA24 12"     RX 2
 ،تایر ویبرک سانت،ترمز 3 دوبل آلومینویم کالجدار،طوقه آهن،دنده تنه

آلومینیوم بلبرینگ،کرپی تنه پهن،میل
2,620,00013,120,00014,020,000

26010CANONDOLA2614"     RX 3
 ،تایر ویبرک سانت،ترمز 3 دوبل آلومینویم کالجدار،طوقه آهن،دنده تنه

آلومینیوم بلبرینگ،کرپی تنه پهن،میل
2,670,00013,350,00014,310,000

26016CANONDOLA26 18"     RX 4
 ،تایر ویبرک سانت،ترمز 3 دوبل آلومینویم کالجدار،طوقه آهن،دنده تنه

آلومینیوم بلبرینگ،کرپی تنه پهن،میل
2,710,00013,570,00014,530,000

20007APPLE20              A1-2V
 ترمز ، پره 48کمکی، آلومینیوم،چرخ دار،طوقه کمک

کامل پهن،قاب ویبرک،گلگیردار،تایر
2,410,00012,070,00012,910,000

20006APPLE20  10"     A2-2D
 سانت،ترمز 3 دوبل آلومینیوم شیمانو،طوقه کالجدار آهن،دنده تنه

 بلبرینگ،رکاب تنه آلومینیوم،میل دار قفل کمک دیسکی،تک

پهن آلومینیوم،تایر

3,560,00017,840,00019,040,000

24008APPLE24  14"     A3-2V
 سانت،ترمز 3 دوبل آلومینیوم شیمانو،طوقه کالجدار آهن،دنده تنه

 بلبرینگ،رکاب تنه آلومینیوم،میل دار قفل کمک ویبرک،تک

KENDA پهن آلومینیوم،تایر

4,020,00020,100,00021,540,000
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07132241610-07132227034:شماره تماس

09171077662-09192477299: شماره همراه 

بصورت نقدی  % 20           مشخصات  دوچرخه برندشناسه
جمع کل قیمت محصول 

 ماهه6با اقساط 

جمع کل قیمت محصول 

 ماهه12با اقساط 

26005APPLE2618"     A4-2V
 سانت،ترمز 3 دوبل آلومینیوم شیمانو،طوقه کالجدار آهن،دنده تنه

 بلبرینگ،رکاب تنه آلومینیوم،میل دار قفل کمک ویبرک،تک

KENDA پهن آلومینیوم،تایر

4,100,00020,540,00021,920,000

20014DIAMOND20  20       TO
 سانت،ترمز 3 دوبل آلومینویم کالجدارشیمانو،طوقه آهن،دنده تنه

آلومینیوم بلبرینگ،فرمان تنه پهن،میل ،تایر کمک ،تک دیسکی
2,830,00014,170,00015,190,000

20015REDFOX20 20       TO
 سانت،ترمز 3 دوبل آلومینویم کالجدارشیمانو،طوقه آهن،دنده تنه

آلومینیوم بلبرینگ،فرمان تنه پهن،میل کمک،تایر ،تک دیسکی
2,850,00014,250,00015,270,000

20004NEW OLYMPIA20  20     X100
 سانت،ترمز 3 دوبل آلومینیوم شیمانو،طوقه کالجدار آهن،دنده تنه

پهن بلبرینگ،تایر تنه آلومینیوم،میل دار قفل کمک دیسکی،تک
3,450,00017,250,00018,450,000

20005NEW OLYMPIA20  20    X100
 دیسکی،تک سانت،ترمز 3 دوبل آلومینیوم کالجدار،طوقه آهن،دنده تنه

پهن بلبرینگ،تایر تنه آلومینیوم،میل دار قفل کمک
3,060,00015,300,00016,380,000

24007NEW OLYMPIA24       24    X200
 سانت،ترمز 3 دوبل آلومینیوم شیمانو،طوقه کالجدار آهن،دنده تنه

پهن بلبرینگ،تایر تنه آلومینیوم،میل دار قفل کمک دیسکی،تک
3,540,00017,700,00018,900,000

26013NEW OLYMPIA26       26    X300
 سانت،ترمز 3 دوبل آلومینیوم شیمانو،طوقه کالجدار آهن،دنده تنه

پهن بلبرینگ،تایر تنه آلومینیوم،میل دار قفل کمک دیسکی،تک
3,630,00018,150,00019,410,000

26003NEW OLYMPIA26       26    X400
 سانت،ترمز 3 دوبل آلومینیوم شیمانو،طوقه کالجدار آهن،دنده تنه

پهن بلبرینگ،تایر تنه آلومینیوم،میل دار قفل کمک دیسکی،تک
3,660,00018,300,00019,620,000

20012NEW OLYMPIA20       20    R100
 دیسکی،تک سانت،ترمز 3 دوبل آلومینیوم ،طوقه کالجدار آهن،دنده تنه

پهن بلبرینگ،تایر تنه آلومینیوم،میل دار قفل کمک
3,040,00015,220,00016,240,000

24002NEW OLYMPIA24       24    R200
 دیسکی،تک سانت،ترمز 3 دوبل آلومینیوم ،طوقه کالجدار آهن،دنده تنه

پهن بلبرینگ،تایر تنه آلومینیوم،میل دار قفل کمک
3,170,00015,890,00016,970,000

24001NEW OLYMPIA24       24    R200
 سانت،ترمز 3 دوبل آلومینیوم ،طوقه شیمانو کالجدار آهن،دنده تنه

پهن بلبرینگ،تایر تنه آلومینیوم،میل دار قفل کمک دیسکی،تک
3,590,00017,990,00019,190,000
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07132241610-07132227034:شماره تماس
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بصورت نقدی  % 20           مشخصات  دوچرخه برندشناسه
جمع کل قیمت محصول 

 ماهه6با اقساط 

جمع کل قیمت محصول 

 ماهه12با اقساط 

26018NEW OLYMPIA26       26    R300
 دیسکی،تک سانت،ترمز 3 دوبل آلومینیوم ،طوقه کالجدار آهن،دنده تنه

پهن بلبرینگ،تایر تنه آلومینیوم،میل دار قفل کمک
3,190,00015,970,00017,050,000

26006NEW OLYMPIA26       26    R300
 سانت،ترمز 3 دوبل آلومینیوم ،طوقه شیمانو کالجدار آهن،دنده تنه

پهن بلبرینگ،تایر تنه آلومینیوم،میل دار قفل کمک دیسکی،تک
3,660,00018,300,00019,620,000

26017NEW OLYMPIA26       26    R400
 دیسکی،تک سانت،ترمز 3 دوبل آلومینیوم ،طوقه کالجدار آهن،دنده تنه

پهن بلبرینگ،تایر تنه آلومینیوم،میل دار قفل کمک
3,240,00016,200,00017,280,000

20013ROXTER20       20    Z100
 ویبرک،تک سانت،ترمز 3 دوبل آلومینیوم ،طوقه کالجدار آهن،دنده تنه

پهن بلبرینگ،تایر تنه آلومینیوم،میل دار قفل کمک
2,960,00014,840,00015,800,000

24004ROXTER24       24    Z200
 ویبرک،تک سانت،ترمز 3 دوبل آلومینیوم ،طوقه کالجدار آهن،دنده تنه

پهن بلبرینگ،تایر تنه آلومینیوم،میل دار قفل کمک
3,130,00015,670,00016,750,000

26014ROXTER26       26    Z300
 ویبرک،تک سانت،ترمز 3 دوبل آلومینیوم ،طوقه کالجدار آهن،دنده تنه

پهن بلبرینگ،تایر تنه آلومینیوم،میل دار قفل کمک
3,170,00015,890,00016,970,000

26012ROXTER26       26    Z400
 ویبرک،تک سانت،ترمز 3 دوبل آلومینیوم ،طوقه کالجدار آهن،دنده تنه

پهن بلبرینگ،تایر تنه آلومینیوم،میل دار قفل کمک
3,190,00015,970,00017,050,000

20011ROXTER20       20    F100
 سانت،ترمز 3 دوبل آلومینیوم شیمانو،طوقه کالجدار آهن،دنده تنه

پهن بلبرینگ،تایر تنه آلومینیوم،میل دار قفل کمک ،تک ویبرک
3,420,00017,100,00018,300,000

24006ROXTER24       24    F200
 سانت،ترمز 3 دوبل آلومینیوم شیمانو،طوقه کالجدار آهن،دنده تنه

پهن بلبرینگ،تایر تنه آلومینیوم،میل دار قفل کمک ،تک ویبرک
3,590,00017,990,00019,190,000

26009ROXTER26       26    F300
 سانت،ترمز 3 دوبل آلومینیوم شیمانو،طوقه کالجدار آهن،دنده تنه

پهن بلبرینگ،تایر تنه آلومینیوم،میل دار قفل کمک ،تک ویبرک
3,610,00018,070,00019,330,000

26008ROXTER26       26    F400
 سانت،ترمز 3 دوبل آلومینیوم شیمانو،طوقه کالجدار آهن،دنده تنه

پهن بلبرینگ،تایر تنه آلومینیوم،میل دار قفل کمک ،تک ویبرک
3,630,00018,150,00019,410,000
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 ماهه12با اقساط 

27001JAVA27.5  ETNA3-27 S
 ،طوقه ALIVIO شیمانو کالجدار جوش،دنده بدون آلومینیوم تنه

 قفل کمک ،تک شیمانو هیدرولیک ،ترمز ای حرفه استقامتی آلومینیوم

VIGILANTE پهن ،تایرSRSUNTOUR دار

11,600,00058,040,00062,000,000

27002JAVA27.5   ETNA3-30 S
 ،طوقهDEOREشیمانو کالجدار جوش،دنده بدون آلومینیوم تنه

 قفل کمک ،تک شیمانو هیدرولیک ،ترمز ای حرفه استقامتی آلومینیوم

VIGILANTE پهن ،تایرSRSUNTOUR دار
14,140,00070,720,00075,580,000

27003JAVA27.5    ZERO 27 S
 ALIVIOشیمانو کالجدار ،دنده  ،27.5 جوش بدون آلومینیوم تنه

 ،تک شیمانو هیدرولیک ،ترمز ای حرفه استقامتی آلومینیوم ،طوقه

VIGILANTE پهن ،تایرSRSUNTOUR دار قفل کمک

11,840,00059,240,00063,320,000

27004JAVA27.5      KATRIN 24 S
 ،طوقهACERAشیمانو کالجدار ،دنده جوش بدون آلومینیوم تنه

 قفل کمک ،تک شیمانو هیدرولیک ،ترمز ای حرفه استقامتی آلومینیوم

KENDA پهن آلومینیوم،تایر دار
7,920,00039,600,00042,300,000

27005JAVA27.5    SISLEY16-24 S
 ،طوقهACERAشیمانو کالجدار جوش،دنده بدون آلومینیوم تنه

 قفل کمک ،تک شیمانو هیدرولیک ،ترمز ای حرفه استقامتی آلومینیوم

KENDA پهن آلومینیوم،تایر دار
7,700,00038,540,00041,180,000

27006JAVA27.5  SISLEY18-24 S
 کالجدار ،دنده  ،27.5 جوش بدون آلومینیوم تنه

 هیدرولیک ،ترمز ای حرفه استقامتی آلومینیوم ،طوقهACERAشیمانو

KENDA  پهن آلومینیوم،تایر دار قفل کمک ،تک شیمانو
7,760,00038,840,00041,480,000

27007JAVA27.5     SUOH 3 -22 S
 ،طوقه SLX شیمانو کالجدار ،دنده  ،27.5 جوش بدون آلومینیوم تنه

 قفل کمک ،تک شیمانو هیدرولیک ،ترمز ای حرفه استقامتی آلومینیوم

VIGILANTE پهن ،تایرSRSUNTOUR دار
16,200,00081,000,00086,640,000
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