SID 1
BESTÄLLNING RULLSTOLCYKEL/ARMBIKE KIT 2015
Armbike kitttet har 20” drivhjul, 8växld, handbroms, ringklocka, reflex och färgen är svart.
När man kopplar en cykel till en rullstol har man den största vikten/tyngden över rullstolens bakhjul,
vilket innebär att vikten över framhjulet/drivhjulet är litet som i sin tur innebär att cykeln slirar lätt.
Du kan flytta fram tyngdpunkten genom att justera tillbaka rullstols hjulen maximalt (om du har en sådan
rullstol). Justera upp ryggstödet mera rakt. Lägga en dyna/kudde bakom ryggen när du cyklar. Luta dig
framåt är också bra vid tillfälliga lösningar. Använd bälte för max kraft och fart. Max vikt förare 95kg
x

Art.nr
061

Artikel

Pris
13200kr

Armbike kit
Moms

Summa

3300kr
16500kr

Rullstolens namn och typ:………………………………………………………………………..
Mät bredden där fästena 1 ska sitta (se sid 2)= ………………….……...cm
Mät bredden där fästena 2 ska sitta (se sid 2)= ………………….……...cm
Mät diameter på ramen/rören där fästena 1 ska sitta=…………………..mm
Mät diameter på ramen/rören där fästena 2 ska sitta=…………………..mm
Tex. Panthera rullstolar har 19mm
OBS: Vid plattovala rör mät både den breda och den smalaste sidan.
Plattovala rör breda sidan=……………………….mm
Plattovala rör smala sidan=……………………….mm

Plattovala rör

ÖVRIGT:

Namn:

Adress:

Post nr och ort:

Tfn:

Mail:

Mobil:
Person nr och underskrift:

Ort, Datum:

BESTÄLLARE/BETALARE Vid beställning: fyll i och skicka in till Fa: Armbike
Ett års garanti, gäller fabrikations fel. Se datum + 1 år / Garanti regler:
Alla rörliga delar i drivsystemet så som kedja drev mm ska hållas ren och smörjas in med fett eller olja. Cykeln är avsedd för vanlig
cykel miljö och får inte utsättas för yttre våld. Cykeln får inte framföras så att den riskerar att välta. Cykeln får inte framföras så att
man riskerar köra på människor, djur eller andra föremål. Kontrollera så ingenting sitter löst före användning av cykeln. Om så är
fallet får cykeln inte användas innan felen har åtgärdas. Alla hjul ska vara i backen/marken under körning. Fel som uppstår på grund
av felaktig användning och skötsel står köparen för. Köparen står för alla transporter/frakter som uppkommer. Köparen har fullt
ansvar för sin egen rullstol och för vad som gäller montering av produkter/delar på rullstolen. Firma Armbike tar inget ansvar för
rullstolen.
Ångerköp (10dagar) av använt kit debiteras en avgift på 25% av priset, eftersom ett använt kit kan endast säljas som begagnad.
Ångerköp av oöppnad kartong debiteras ingen avgift.

