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Drodzy klienci.

Dziękujemy za wybór roweru elektrycznego B’TWIN. Jakie są jego atuty? Dzięki niemu można polubić 
miejską jazdę na dwóch kółkach dla przyjemności, oszczędności, wygody i zdrowia. Nie pomijajmy też 
tak ważnego aspektu, jakim jest spalanie kalorii i zachowanie dobrej formy.
Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją obsługi, żeby w pełni wykorzystać możliwości oferowane 
przez nasz elektryczny rower B’TWIN.
Przede wszystkim nie można go mylić z motorowerem. Podstawowa różnica polega na tym, że rower 
elektryczny wymaga zaangażowania rowerzysty, żeby jechać dalej, szybciej i dłużej.
Żeby wypróbować nowy rower elektryczny, najlepiej zrobić sobie przejażdżkę na nieograniczonej 
przestrzeni. Wtedy uda się uruchomić silnik i uzyskać optymalną kontrolę nad rowerem.
Tryb sportowy można uruchomić dopiero w momencie swobodnego panowania nad rowerem.
Prawdziwą radość i satysfakcję z użytkowania roweru elektrycznego B’TWIN można uzyskać, stosując 
się do poniższych zasad.

Rower ze wspomaganiem elektrycznym jest cięższy od roweru klasycznego, więc bez użycia wspoma-
gania pedałowanie może być trudniejsze.
Należy zawsze upewnić się, że użytkownik będzie w stanie pokonać zaplanowaną trasę bez wspomaga-
nia w razie jego uszkodzenia.

Ta instrukcja dotyczy wyłącznie układu elektrycznego roweru. Sprawdź instrukcję użytkownika 
i kartę gwarancyjną B’TWIN, które są wspólne dla wszystkich naszych modeli rowerów. Są one 
dołączone do niniejszego dokumentów i dostępne na naszej stronie internetowej www.btwin.
com lub w naszych sklepach DECATHLON.
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10 sposobów, aby w pełni korzystać z roweru elektrycznego

1

Należy pedałować, aby przejechać dalej

2 3,5 ─ 5 bar

Czas pracy i parametry wydajnościowe są najlepsze, kiedy ciśnie-
nie w oponach wynosi od 3,5 do 5 bar 

3 < 3 bar
pfff

Jeżeli opona nie jest napompowana w wystarczającym stopniu, 
ryzyko jej przebicia jest większe 

4

20° 5°

samodzielny czas pracy skraca się w niskiej temperaturze

5

Czas pracy zostanie zmniejszony w razie przeciążenia roweru

6

Czas pracy zostanie zmniejszony na podjazdach

< 3 miesiące

7

Bateria musi być całkowicie naładowana co najmniej raz na 3 
miesiące 

8

> tryb 1 < tryb 1

Kiedy poziom naładowania baterii jest niski, należy ograniczyć korzys-
tanie z trybu wspomagania 

9

wskaźnik poziomu naładowania akumulatora jest dokładniejszy w 
czasie postoju

10

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych należy 
wyjąć baterię
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OPIS PRODUKTU

Parametry techniczne roweru elektrycznego

A

B
C

D

E

F

IG

H

A Oświetlenie tylne LED

B Akumulator i miernik

C Przewód + złącza Hamulce / Ekran kontrolny

D Panel sterowania

E Czujnik hamowania

F Oświetlenie przednie LED

G Linka silnika

H Silnik

I Czujnik pedałowania

Działanie układu elektrycznego wspomagania

Z roweru elektrycznego można korzystać z lub bez wspomagania. Wyboru dokonuje się za pomocą przycisku ON/OFF. Zawsze zabezpieczyć wykor-
zystywany akumulator za pomocą klucza. Wspomaganie elektryczne działa wyłącznie podczas pedałowania. Wspomaganie wyłącza się w przypadku użycia 
jednego z dwóch hamulców lub przekroczenia prędkości 25 km/h. Zostaje przywrócone automatycznie, gdy prędkość spadnie poniżej 23 km/h. W celu wy-
dłużenia czasu jazdy ze wspomaganiem rower wyposażono w ogranicznik „mocy”, który ogranicza wspomaganie w przypadku znacznego wysilenia silnika. 
Istnieje możliwość, że w przypadku intensywnego użytkowania i wyjątkowych warunków pogodowych wspomaganie wyłączy się, aby zapobiec uszkodzeniu 
układu.
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PANEL I ELEMENTY STEROWANIA

Opis ekranu i funkcji

1

Tryb wspomagania (0-1-2-3): 

„0” brak wspomagania. 
„1” domyślny tryb wspomagania. 
Każdy z trybów odpowiada określonym poniżej wartościom maksymalnej prędkości wspomagania:

Tryb 0 1 2 3

Maksymalna prędkość wspomagania** 0 km/h 15 km/h 20 km/h 25 km/h

Średni zakres pracy akumulatora *** / 40 - 70 km

2
Przycisk Wł./Wył.: 

Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku umożliwia włączanie i wyłączanie roweru ze wspomaganiem elektrycznym.

3
Przycisk „+”:

Krótkie wciśnięcie przycisku umożliwia przejście do wyższego trybu wspomagania 
Przytrzymanie wciśniętego przycisku umożliwia włączenie trybu „pieszego”.

4
Przycisk „-”: 

Przejście do niższego trybu wspomagania

5
Przycisk Oświetlenie

Krótkie wciśnięcie przycisku umożliwia włączanie i wyłączanie oświetlenia roweru 
Przytrzymanie wciśniętego przycisku umożliwia przejście do trybu ustawień parametrów

6 Wskaźnik prędkości**

7
Tryb „pieszy”:

Umożliwia prowadzenie roweru bez pedałowania z prędkością wynoszącą maksymalnie 6 km/godz. Uwaga, tryb ten nie może 
być wykorzystywany, kiedy użytkownik siedzi na rowerze

8

ODO: Licznik całkowitej pokonanej odległości. Nie może zostać wyzerowany. 
TRIP: Licznik częściowej pokonanej odległości. Aby go wyzerować, należy wcisnąć i przytrzymać przez 10 sekund przycisk „-”. 
TRIPtoGO: Pozostająca odległość, która może zostać pokonana przy włączonym trybie wspomagania. 
Informacje te są wyświetlane automatycznie na ekranie poleceń sterowania.

9 Wskaźnik odległości

10
Jednostki:  

kilometry lub mile

11
Wskaźnik oświetlenia:  

Wyświetlany na ekranie, kiedy oświetlenie jest włączone

12
Pięć poziomów akumulatora.

Jeżeli poziom akumulatora jest słaby, wskaźnik zaczyna migać.
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AKUMULATOR I ŁADOWARKA

Wszystkie akumulatory w naszych rowerach elektrycznych są wykonane w technologii komórkowej Lithium-Ion i nie są wyposażone w efekt pamięci. Zaleca 
się doładowanie akumulatora po każdym użyciu.

Przed pierwszym użyciem dokonać ładowania akumulatora do pełna.

Akumulator Ładowarka

 
Akumulator 36 V / 11,6 Ah*

Wejście: 100-
240 V 
Wyjście: 42 V

 * Zakupiony akumulator 36 V jest nieaktywny. Podłączyć ładowarkę, aby aktywować akumulator.

Twój akumulator jest objęty gwarancją do 500 cyklów naładowania i rozładowania (1 cykl -= 1 naładowanie + 1 rozładowanie), z zastrzeżeniem przestrzega-
nia odpowiednich warunków używania i przechowywania.

13

Dodatkowe informacje dotyczące baterii i systemu:  

  Wskazuje poziom naładowania baterii jako wartość procentową 
„Error”: Błąd systemu, patrz na stronie 17

Parametr

Wcisnąć i przytrzymać przycisk „Oświetlenie”, aby przejść do trybu ustawień parametrów lub wyjść z niego 
Wcisnąć krótko przycisk „Oświetlenie”, aby zmieniać poszczególne parametry 
Wcisnąć krótko przyciski „+” lub „-”, aby zmieniać poszczególne ustawienia. 
SET 1: Wskazanie maksymalnej prędkości wspomagania. Parametr nie może zostać zmieniony. SET 2: Ustawienie obwodu 
kół.  
SET 2 : Regulacja obwodu koła.
SET 3: Wybór jednostek (km/godz. lub mile na godzinę) 
SET 9: Informacje dotyczące baterii (wartość procentowa naładowania, napięcie, liczba cyklu ładowania / rozładowania) 

* Należy sprawdzić wskaźnik naładowania akumulatora podczas zatrzymania. W razie dużego zapotrzebowania na wspomaganie mogą występować różnice. 
** Dokładność wskazywanej prędkości mieści się w granicach tolerancji +/- 2%. 
*** W zaprotokołowanych warunkach testowych dla użytkownika ważącego 75kg, ciśnieniu w oponach wynoszącym 4 bary i pod warunkiem przestrzegania 
10 dobrych praktyk
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Środki ostrożności

+50°
Nie wystawiać na temp. powyżej 50°C.

< +10°C +10°C / +50°C > +50°C

+10°C

+25°C

Warunki przechowywania: Akumulator należy przechowywać w miejscu o umiarkowanej temperaturze (od -10 
do +25°C), suchym i zabezpieczonym przed słońcem.

< +10°C +10°C / +25°C  +25°C

+10°C

+40°C

Akumulator należy ładować w suchym miejscu i w temperaturze od +10°C do 40°C.

< +10°C +10°C / +40°C  +40°C

Uwaga: W niektórych wyjątkowych przypadkach miernik może osiągnąć podwyższoną temperaturę.

Nie rozkręcać.

Nie wyrzucać akumulatora do nieodpowiednich pojemników. Odnieść zużyte akumulatory do sklepu Decathlon 
w celu recyklingu.

Zagrożenie pożarem.

Zagrożenie porażeniem prądem.

Obchodzić się w ostrożny sposób. Produkt wrażliwy na uderzenia.

Nigdy nie doprowadzać do zwarcia poprzez połączenie końcówek dodatnich i ujemnych.
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Nie pozwalać dzieciom na zabawę akumulatorem lub jego dotykanie.

Nie zanurzać w wodzie.

Nie myć myjką wysokociśnieniową.

Odporne na działanie deszczu.

x : 1..... 500
Czas życia akumulatora to 500 cykli ładowania/ rozładowania. Później wydajność i zakres pracy akumulatora 
będzie ograniczony.

Należy zawsze upewnić się, czy ładowarka i akumulator są zgodne.

+100 V / +240 V
Zawsze należy sprawdzić, czy ładowarka jest zgodna z parametrami lokalnej sieci elektrycznej: Napięcie: 100 
V, maksimum 240 V.

+50 Hz / +60 Hz

Częstotliwość: minimum 50, maksimum 60 Hz.

Ładowanie akumulatora wyłącznie w pomieszczeniu.

Zakaz transportu samolotem.

Nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących użytkowania powoduje utratę gwarancji producenta.
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Wkładanie i wyjmowanie akumulatora

Wkładanie:

Przed włożeniem akumulatora na miejsce odblokować kluczem blokadę, sprawdzić, czy żaden przedmiot ani ciało obce nie dostały się do osłony. 
Następnie włączyć wyłącznik.

Wyjmowanie:

Przed wyjęciem akumulatora odblokować blokadę za pomocą klucza. Wyłączyć przycisk dla akumulatorów. Następnie wyjąć akumulator, pociągając do 
góry.

Ważne informacje:

Nie próbować wkładać lub wyjmować akumulatora, kiedy blokada jest zamknięta (w pozycji pionowej). W ten sposób można zniszczyć zabezpieczenie 
akumulatora.
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Doładowanie akumulatora

Rozpoczęcie ładowania - czerwona kontrolka LED.

Koniec ładowania dioda zielona. Migająca czerwona 
kontrolka LED - problem 
w czasie ładowania. 
Skontaktuj się z serwisem 
obsługi posprzedażnej.

Konserwacja i żywotność (warunki gwarancji)

Nie przechowywać rozładowanego akumulatora, aby uniknąć całkowitego rozładowania, które może spowodować jego 
nieprawidłowe działanie.

3 miesięcy

W przypadku dłuższego okresu przechowywania akumulator należy ładować co 3 miesiące.

6 miesięcy

Aby zapewnić dokładne wskazania stanu akumulatora (po naciśnięciu przycisku), zalecamy przeprowadzanie formowa-
nia co pół roku. Polega to na pełnym naładowaniu, a następnie pełnym rozładowaniu akumulatora.

Jeżeli rower nie będzie używany przez dłuższy czas, należy przełączyć baterię do trybu długotrwałego czuwania (patrz 
szczegóły na s. 14)
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Autodiagnostyka akumulatora

6 miesięcy

 11% - 20%

21% - 40%

41% - 60%

61% - 80%

81% - 100%

jak najszybciej 
doładować 
akumulator

<10%

 

ochrona przed podnapięciem

 

ochrona przed temperaturą

Zwrócić akumulator do działu 
obsługi klienta

 

ochrona przed zwarciem

 

inny rodzaj ochrony

Dioda zgaszona Dioda ciągła Dioda migająca
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Dodatkowe zalecenia

Przy wszelkich pracach konserwacyjnych należy używać właściwego oświetlenia.

W przypadku demontowania koła należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie właściwego kierunku 
obrotu koła.

Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy hamulce są sprawnei systemu elektrycznego.

Masa, moc, data produkcji i prędkość maksymalna roweru są wskazane na ramie roweru. Waga roweru wspo-
maganego elektrycznie przekracza 15 kg, zalecamy, aby przenosiły go 2 osoby.

Podczas jazdy należy zawsze używać kasku.

Rowery elektryczne przeznaczone są dla osób od 14 roku życia.

Przestawianie na tryb przedłużonego czuwania akumulatora

Akumulator należy przestawić na tryb czuwania w razie przedłużonego przechowywania (maksymalnie 1 rok).

Naciskać przez 10 sekund na przycisk akumulatora do czasu wyłączenia kontrolki LED akumulatora. Akumu-
lator znajduje się teraz w trybie przedłużonego czuwania.

Naładuj akumulator ładowarką i przez podłączenie do gniazda, aby go aktywować.
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Utrzymanie

Uwaga, konserwacja komponentów elektrycznych wymaga specjalnej kompetencji i nie jest przeprowadzana 
w sklepie, lecz w regionalnym warsztacie Decathlon, i może potrwać kilka dni.

Wszystkie czynności wykonywane przy rowerze (czyszczenie, konserwacja części elektrycznych i mecha-
nicznych) należy wykonywać po wyłączeniu napięcia i wyjęciu akumulatora z roweru! wszelkie prace 
konserwacyjne dotyczące układu elektrycznego roweru mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifiko-
wanych, przeszkolonych pracowników Jeżeli łańcuch roweru spadnie, przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac 
należy wyłączyć zasilanie

Uwaga: ciężar roweru może przekraczać maksymalny udźwig podpórki warsztatowej lub stojaka

6 miesięcy

Zalecamy wykonywanie przeglądu roweru elektrycznego w sklepie DECATHLON co pół roku.

Należy zapoznać się także z treścią ogólnej instrukcji obsługi, warunków gwarancji B’TWIN. Informacje te 
są takie same dla wszystkich naszych rowerów. Są dostępne na stronie internetowej www.btwin.com lub na 
życzenie w sklepach DECATHLON.

Zabronione: mycie myjką wysokociśnieniową. 
Odradzane: mycie dużą ilością wody. 
Zalecane: mycie za pomocą wilgotnej gąbki.

Podczas deszczu, mrozu lub śniegu należy zwrócić szczególną uwagę na zmniejszoną przyczepność roweru 
do podłoża.

Rower powinien być ustawiony za pomocą podpórki na płaskim, stabilnym podłożu lub na stojaku parkin-
gowym
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Obręcze podlegają zużyciu, które trzeba regularnie sprawdzać dla zachowania bezpieczeństwa.

Koło w rowerze elektrycznym także narażone jest na większe obciążenia niż koło w rowerze klasycznym. 
Dlatego — pomimo wzmocnień i zwiększonej wytrzymałości — może dochodzić do pęknięcia szprych. W 
przypadku uszkodzenia szprychy należy zgłosić się do sklepu DECATHLON.

W razie upadku roweru lub akumulatora należy sprawdzić, czy nie doszło do pęknięć i uszkodzeń. Należy 
zachować szczególną ostrożność, ponieważ utrata szczelności nie jest objęta gwarancją.

Kody błędów
Wyświetlanie kodu błędu na ekranie sterowania

Kod usterki Definicja Rozwiązania

1 Ochrona przed podnapięciem Naładować akumulator. Jeżeli problem występuje nadal, należy odnieść 
produkt do najbliższego sklepu Decathlon.

2 Błąd silnika Włożyć prawidłowo złącze silnika
3 Błąd silnika Włożyć prawidłowo złącze silnika

4 6 miesięcy Zalecamy wykonywanie przeglądu roweru elektrycznego w sklepie DECATH-
LON co pół roku.

5 Błąd czujnika hamulca Sprawdzić, czy złącza hamulców są prawidłowo włożone

6 Bateria pod napięciem Naładować akumulator. Jeżeli problem występuje nadal, należy odnieść 
produkt do najbliższego sklepu Decathlon.

7 Błąd silnika Włożyć prawidłowo złącze silnika
8 Błąd komunikacji z kontrolką Sprawdzić, czy wszystkie złącza są prawidłowo włożone

9 Nieprawidłowe połączenie między ekranem ste-
rowania a kontrolerem Sprawdzić, czy wszystkie złącza są prawidłowo włożone

Złącze czujnika pedałowania
Złącze kabla akcesoriów
Złącze kabla silnika

złącze ekranu sterowania
Złącze hamulców
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Treść gwarancji roweru elektrycznego

Prosimy o zachowanie dowodu zakupu. 
Rower objęty jest dożywotnią gwarancją na ramę i 2-letnią na części ulegające zużyciu podczas normalnego użytkowania. 
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem produktu, nieprzestrzeganiem ostrzeżeń przed niewłaściwym użytkowa-
niem lub wypadkami, czy użytkowaniem roweru w celach komercyjnych. 
Rower elektryczny przeznaczony jest do użytku osobistego i niezawodowego. 
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych naprawą urządzenia przez osoby nieupoważnione przez sklep Decathlon. 
Każdy element elektroniczny jest trwale zamknięty. Otwarcie jednego z elementów (akumulator, osłona na akumulator, miernik, panel sterowania, silnik) 
może spowodować wypadek i uszczerbek na zdrowiu osób, a także uszkodzenie układów w rowerze. Otwarcie lub zmiany elementów układów powodują 
utratę gwarancji na rower. Gwarancja nie obejmuje zarysowań i pęknięć paneli sterowania, które noszą widoczne ślady uderzeń lub upadku. 
WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT GWARANCJI NA ROWERY B’twin zakupione po 1 czerwca 2013 roku. 
Rowery marki B’twin stworzono z myślą o zapewnieniu pełnej satysfakcji klientów. 
 Z tego powodu B’twin zobowiązuje się dbać o jakość i wytrzymałość swoich rowerów. 
W ramach powyższego zobowiązania B’twin oferuje swoim klientom dożywotnią gwarancję na następujące części, za wyłączeniem części wykonanych z 
włókna węglowego: ramy, widelce sztywne (nieamortyzowane), kierownice i wsporniki, w które wyposażone są rowery marki B’twin. Bieg gwarancji rozpoczy-
na się w momencie zakupu roweru(-ów) marki B’twin. 
Należy doprecyzować, że w celu zachowania ważności dożywotniej gwarancji, kupujący musi:
posiadać kartę stałego klienta DECATHLON i zarejestrować swój zakup przy przejściu przez kasę, 
wypełnić dostępną na stronie www.btwin.com kartę gwarancyjną w przeciągu miesiąca od daty zakupu. We wspomnianym dokumencie kupujący musi podać 
następujące informacje: imię i nazwisko, data zakupu, adres e-mail oraz numer roweru.
Na mocy niniejszej gwarancji B’twin zobowiązuje się dokonać wymiany ramy, widelca sztywnego, kierownicy lub wspornika, bądź naprawić część w rozsąd-
nym czasie po jej dostarczeniu do sklepu DECATHLON. Należy pamiętać, że koszty transportu i dostarczenia ponosi klient. 
Powyższe zobowiązanie nie ma jednak zastosowania w przypadku niezgodnej z instrukcją obsługi konserwacji lub użytkowania rowerów B’twin. 
W celu skorzystania z gwarancji na jedną ze wspomnianych powyżej części wystarczy stawić się w sklepie DECATHLON wraz z kartą stałego klienta DECA-
THLON lub z dokumentem gwarancyjnym. 
B’twin zastrzega sobie prawie do sprawdzenia, czy spełnione są wszystkie warunki gwarancji oraz do skorzystania w tym celu z wszelkich niezbędnych 
środków. 
Dożywotnia gwarancja nie wyłącza zastosowania gwarancji prawnej(-ych) zawartej(-ych) w Kodeksie konsumenta i Kodeksie cywilnym, a mianowicie:
artykuł L. 211-4 Kodeksu konsumenta: „Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć produkt zgodny z umową i odpowiada za niezgodności istniejące w momencie 
sprzedaży. Odpowiada również za niezgodności wynikające ze sposobu pakowania, instrukcji montażu lub instalacji, jeśli te zostały na mocy umowy mu 
zlecone bądź wykonane na jego odpowiedzialność.”
artykuł L. 211-5 Kodeksu konsumenta: „W celu zachowania zgodności z umową, produkt musi:
Być odpowiedni do zastosowania oczekiwanego od podobnego produktu i, zależnie od przypadku:
być zgodny z opisem sprzedawcy i wykazywać się cechami prezentowanymi kupującemu w postaci próbki lub modelu
wykazywać się cechami, których kupujący może rozsądnie oczekiwać w obliczu czynionych publicznie deklaracji sprzedawcy, producenta lub przedstawiciela, 
w szczególności w reklamach lub na znakowaniu produktu.
Bądź wykazywać się cechami określonymi za obopólną zgodą stron, bądź być odpowiedni do specjalnego zastosowania oczekiwanego przez kupującego, 
które zostało przedstawione sprzedawcy i przez niego zaakceptowane.”
artykuł L. 211-12 Kodeksu konsumenta: „Okres zgłaszania niezgodności upływa po dwóch latach od momentu dostarczenia produktu.”
artykuł 1641 Kodeksu cywilnego: „Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji w odniesieniu do wad ukrytych sprzedanej rzeczy, czyniących 
ją nieodpowiednią do bieżącego lub założonego działania, lub zmniejszających jej użyteczność w takim stopniu, że kupujący nie nabyłby lub oczekiwałby 
zapłacić mniejszą cenę, gdyby był tego świadom.”
artykuł 1648, linia 1 Kodeksu cywilnego: „Kupujący musi podjąć działania w odniesieniu do obecności usterek uniemożliwiających wykorzystanie w przeciągu 
dwóch lat od wykrycia usterki.”
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Nazwa spółki DECATHLON SA

Adres 4 Bd de Mons 
BP 299 

F-59665 VILLENEUVE D’ASCQ

Oświadcza, że jest osobą, która ma prawo sporządzić dokumentację techniczną 
Oświadcza, że niżej opisany produkt:

Nazwa handlowa: Elops 900E

Kod modelu:  8379380 / 8379381

Typ : Rower elektryczny

Marka : B’twin

Funkcje : przemieszczanie się ze wsparciem silnika elektrycznego.

Opis produktu : Rower elektryczny

Silnik w tylnym kole:  maks. 250 W.

Bateria: litowo-jonowa 36V-11.6Ah

Zamówienie : Ekran LCD

Czujnik : Czujnik pedałowania

jest zgodny z przepisami: Europejskie dyrektywy maszynowej 2006/42

i podstawowymi wymaganiami bezpieczeństwa i zdrowia dyrektywy.

oraz z następującymi normami: EN 14764 : rowery miejskie i wycieczkowe  
EN 15194: EPAC

Rower spełnia wymagania dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).

Sporządzo-
no w , dnia 

Nazwa, stanowisko i adres sygnatariusza oraz pieczęć:

Dyrektor Univers 

Decathlon SA
4, Boulevard de Mons 59665 VILLENEUVE D’ASCQ Cedex Tel : +33 (0)3 20 33 50 00 - Fax : +33 (0)3 20 19 82 42
DECATHLON SA Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance - Capital de 10 250 000 € - R.C.S Lille Metropole 306 138 900 



b
DECATHLON - 4 Boulevard de Mons - BP 299 59650 Villeneuve d’Ascq cedex - 
France

Aby móc w pełni korzystać z elektrycznego roweru, zapoznaj się z kompletnym przewodnikiem użytkownika dostępnym na stronie 
internetowej Decathlon.

8379380 / 8379381 |


