
Informacja prasowa

Kreidler Test Tour 2015

Z początkiem maja rozpoczyna się nowa akcja marki Kreidler. W 

okresie letnim będzie ponad 10 okazji, by w praktyce sprawdzić 

rowery i e-rowery tego producenta. Udział w „Kreidler Test Tour 

2015”  będzie  możliwy  m.in.  podczas  wybranych  wyścigów  z 

tegorocznego cyklu Bike Maraton.

Organizatorzy zaplanowali w sumie przeszło 10 spotkań ze sprzętem marki 

Kreidler. Większość z nich odbędzie się przy okazji tegorocznych wyścigów 

z  cyklu  Bike  Maraton  i  Volvo  Triathlon  Series.  Kreidlery  można  będzie 

przetestować  na  specjalnie  przygotowanych  stanowiskach.  Wśród 

testowych  rowerów  znajdą  się  m.in.  rowery  górskie  oraz  e-rowery  z 

aktualnej oferty producenta.

W kolekcji Kreidlera na 2015 r. znaleźć można zarówno rowery miejskie i 

trekkingowe,  jak  i  górskie  –  np.  stworzony  z  myślą  o  profesjonalnych 

startach karbonowy Stud  29er.  Kolekcję  dopełniają  modele  elektryczne, 

czyli rowery ze wspomaganiem elektrycznym.

W  czasie  zawodów  z  cyklu  Bike  Maraton  kontynuowana  będzie  – 

zainaugurowana już w trakcie poprzedniego sezonu (podczas cyklu MTB 

Marathon) –  akcja konkursowa pn.  „Tuż przed elektrykiem”.  Na górskim 

e-rowerze startować ma w wyścigach reprezentant Kreidlera – osoba, która 

dotrze na metę tuż przed nim, otrzyma w ramach nagrody bagażnik Taurus 

BikeUp, czyli specjalny uchwyt do przewozu roweru na dachu samochodu.

Początek  akcji  „Kreidler  Test  Tour  2015”  przewidziano  na  9  maja 

(Zdzieszowice – Bike Maraton). Testowa trasa zakończy się 29-30 sierpnia 

br. (Mrągowo – Volvo Triathlon Series).

Lista spotkań w ramach akcji „Kreidler Test Tour 2015”:

– 9 maj 2015 – Zdzieszowice (Bike Maraton);



– 10 maj 2015 – Gliwice (Rajd Miejski 360 Gliwice 2015);

– 16 maj 2015 – Polkowice (VI Polkowicki Maraton MTB);

– 23 maj 2015 – Wałbrzych (Bike Maraton);

– 30 maj 2015 – Katowice (Rowerowy Rajd Rodzinny);

– 13 czerwiec 2015 – Wisła (Bike Maraton);

– 19-21 czerwiec 2015 – Brodnica (Volvo Triathlon Series);

– 11-12 lipiec 2015 – Nieporęt (Volvo Triathlon Series);

– 15-16 sierpień 2015 – Chodzież (Volvo Triathlon Series);

– 22 sierpień 2015 – Myślenice (Bike Maraton);

– 29-30 sierpień 2015 – Mrągowo (Volvo Triathlon Series).

Szczegółowe informacje  dotyczące  poszczególnych  etapów akcji 

będą  dostępne  na  profilu  Kreidler  Polska  w  serwisie 

społecznościowym  Facebook: 

(https://www.facebook.com/kreidlerpolska)  oraz  na  stronie  www 

Kreidler Polska (http://kreidler.pl/kreidler-test-tour-2015/).
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