
Izbrana ponudba  
električnih koles za turizem

Mobilnost



Na pot ali raziskovanje znamenitosti se 
vedno več ljudi podaja s kolesom, saj na 
ta način uživajo na svežem zraku ter so 
hkrati športno aktivni, kar pripomore k 
izboljšanju zdravja in počutja. 

Z vedno bolj priljubljenimi električnimi 
kolesi je kolesarjenje še večji užitek, 
saj je premagovanje strmih vzponov in 
dolgih razdalj z njimi veliko lažje, vožnja 
pa lahkotna in sproščujoča.

PRAVO ELEKTRIČNO KOLO ZA VSAKEGA 
KOLESARJA

V naši aktualni ponudbi imamo le 
električna kolesa priznanih evropskih 
proizvajalcev, vsa pa ustrezajo 
zakonskim predpisom in omejitvam. 
Z njimi se lahko doseže zakonsko 
omejeno hitrost do 25 km/h, z enim 
polnjenjem pa je mogoče prevoziti do 
120 km. Vgrajene baterije priznanih 
svetovnih proizvajalcev so vzdržljive in 
imajo življenjsko dobo tudi več kot 1000 
polnih polnitev.

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI 
Baterija: LG 36V/16Ah, Li-lon, 576Wh
Motor: BAFANG, 36V/250W, zadnji pogon
Zavore: Tektro Mechanical
Prestave: Shimano Tourney – 7 prestav
Doseg baterije: 80 km povprečje, MAX 120 km
Velikost obroča: 26' 
Dobavljivo v barvah: črna, bela, zelena
Dobavljivo v velikostih: 16,5''/18''/19''
Priporočena prodajna cena brez DDV: 1.385 €

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI 
Baterija: LG 36V/13Ah, Li-lon, 468Wh
Motor: BAFANG, 36V/250W, zadnji pogon
Zavore: Tektro V-Brake
Prestave: Shimano Tourney – 7 prestav
Doseg baterije: 70 km povprečje, MAX 110 km
Velikost obroča: 26' 
Dobavljivo v barvah: rdeča, bela, črna
Dobavljivo v velikostih: 16,5''/18'' 
Priporočena prodajna cena brez DDV: 1.279 €

LOTUS
Kolo z nizkim vhodom za vse tipe kolesarjev, primerno 
tudi za starejše ljudi. 

LATONA
Za sproščene užitke mestnega kolesarjenja.

OBČINA PIRAN, PARK ŠKOCJANSKE JAME 
IN KOBILARNA LIPICA

Piran, Škocjanske jame in Lipica so turistično priljubljeni 
kraji, kjer so lahko uporabniki koles mobilni v radiju do 100 
km. Občudujejo lahko naravo, prekolesarijo Primorsko, 
imajo družinske piknike na posestvu Lipica ali ob obali.

Petrol je v sklopu čezmejnega projekta MobiTour 
naročnike opremil z novimi električnimi kolesi. 
Tako lahko turisti brezskrbno spoznavajo številne 
romantične kotičke in kulinarična doživetja 
obalno-kraškega zaledja.

Električno kolo  
za čisti užitek

Primeri  
dobrih praks 

V pestri izbiri naših električnih koles 
boste zagotovo našli najustreznejše 
za vas in vaše stranke. Ponujamo 
vam električna kolesa: 
• za mestno kolesarjenje,
• za kolesarjenje zunaj urejenih poti,
• za polnovzmeteno adrenalinsko kolesarjenje,
• za udobno vožnjo starejših voznikov, ki imajo 

prilagojen nizki vhod.

Naša posebna ponudba električnih 
koles vključuje:
• mobilni polnilec 220 VAC,
• dveletno splošno garancijo,
• enoletno garancijo na brezhibno delovanje baterije 

oz. do 1000 polnih polnjenj,
• brezplačni prvi servis v času enega leta od 

nakupa,
• ugodne nakupne in dobavne pogoje.



KAMP KOREN

Kamp leži ob smaragdni reki Soči, v njegovi okolici pa 
vas očarajo najlepši kotički Soške doline: soteska reke 
Soče, slapovi potoka Kozjak, znameniti Napoleonov 
most in druge lepote regije.

Petrol je prvemu ekološkemu kampu v 
Sloveniji pomagal do električnih koles Swan 
za lažje, boljše in hitrejše odkrivanje naravnih 
znamenitosti v Soški dolini. Z izbranim kolesom 
lahko gostje Kampa Koren nadomestijo motorna 
vozila in pripomorejo k varovanju narave in 
ohranjanju neokrnjenosti naše smaragdne doline.

APARTMAJI ALP BOHINJ

Apartmaji Alp se nahajajo v idilični vasici ob Bohinjskem 
jezeru, v osrčju Triglavskega narodnega parka. 
Neokrnjeno naravo odlikujejo številne kolesarske poti, 
primerne tudi za največje adrenalinske navdušence. 

Petrol je za najbolj intenzivne kolesarske izkušnje 
predlagal Swan kolesa, ki so se izkazala za 
zelo dobro izbiro. Naši ponudbi smo dodali tudi 
višji rang polnovzmetenih koles, s katerimi se 
adrenalinski navdušenci lahko spuščajo po 
okoliških »downhill« stezah in kolesarskih parkih.

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI 
Baterija: Shimano 500 Li.Ion 36V–13,8Ah – 500Wh
Motor: Shimano E8000 250 W, sredinski pogon
Zavore: Shimano Deore 6000 11-42T 10s
Prestave: Shimano Deore 6000 10s
Doseg baterije: 80 km povprečje, MAX 120 km
Velikost obroča: 27,5'+
Dobavljivo v barvah: oranžno-črna, zeleno-črna
Dobavljivo v velikostih: S, M in L
Priporočena prodajna cena brez DDV: 2.705 €

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI 
Baterija: LG 36V/16Ah, Li-lon, 576Wh 
Motor: BAFANG, 36V/Nominal: 250W/max 350W, 
zadnji pogon
Zavore: Shimano Hydraulic MT200
Prestave: Shimano Alivio, 9 Speed
Doseg baterije: 80 km povprečje, MAX 120 km
Velikost obroča: 27,5'/29'
Dobavljivo v barvah: (27,5') modro-črna, črno-bela, 
rumeno-črna;  (29') rumeno-zelena-črna, oranžno-črna
Dobavljivo v velikostih: 16''/17,5''/19,5''/21,5''
Priporočena prodajna cena brez DDV: 1.762 €

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI 
Baterija: Shimano 8020 504Wh Integrated
Motor: Shimano STEPS 8000, sredinski pogon
Zavore: Shimano BR-M315
Prestave: Shimano SL-M6000
Doseg baterije: 80 km povprečje, MAX 120 km
Velikost obroča: 27,5'+
Dobavljivo v barvah: črno-rumena
Dobavljivo v velikostih: M in L
Priporočena prodajna cena brez DDV: 4.221 €

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI 
Baterija: LG 36V/17,5Ah, Li-lon, 630Wh
Motor: BAFANG MODEST, 36V/250W, sredinski pogon 
Zavore: Tektro Hydraulic Auriga HD-M290
Prestave: Shimano Alivio, 9 Speed
Doseg baterije: 80 km povprečje, MAX 120 km
Velikost obroča: 27,5'/29'
Dobavljivo v barvah: (M) črno-bela, črno-modra; (Ž) 
bela in črno-modra
Dobavljivo v velikostih: 16,5''/17,5''/18''/19,5''/20''/21,5''
Priporočena prodajna cena brez DDV: 1.959 €

MEGAMO AYRON 30 
Polnovzmeteno električno kolo za ljudi, ki jih 
navdušuje adrenalinsko kolesarjenje.

SWAN
Za kolesarjenje po lažjem terenu, po gozdnih in 
neurejenih poteh.

AWALON
Za pravo gorsko kolesarsko izkušnjo.

OLYMPIA E1X CARBON 
Električno kolo, ki ne pozna letnih časov in se ne ustraši 
nobenega terena; primerno za ljubitelje adrenalinskega 
kolesarjenja, ki prisegajo na karbonske okvirje.



Z električnimi 
kolesi do 
donosnega 
sistema izposoje 
koles Rent a Bike
Rent a Bike omogoča izposojo za določen čas z 
vnaprej znano ceno. Koristna je za vse, ki kraj obiščejo 
brez kolesa, posebej za turiste in ljubitelje narave, ki si 
želijo bližnje kraje odkrivati z drugačne perspektive.  

Povprečna letna turistična sezona, primerna za uporabo 
električnih koles, je 6 mesecev. Ob predpostavki, da 
oddajanje koles izvajamo le 60 % celotne turistične 
sezone, je za električna kolesa primernih 108 dni v letu.

Ekonomika 
najema  
z obročnim 
odplačevanjem 
koles 

Ekonomika petletnega najema

1 leto 2 leto 3 leto 4 leto 5 leto SKUPAJ

Investicija
Obrok Prihodek iz najemnin Prihodki skupaj

Spodnji graf prikazuje informativno ekonomiko najema 
za najemodajalce ob naslednjih predpostavkah:

• Začetna povprečna investicija električnega 
kolesa je 2.000 €. 

• Letni doprinos je 3.240 € na kolo.

• Poplačilo investicije po modelu obročnega 
odplačila do 60 obrokov, kar pomeni 400 €  
na leto.

Pri nakupu večje količine koles nudimo dodatne 
finančne ugodnosti.  
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Povprečna cena oddanega električnega 
kolesa znaša 30 € na dan, kar pomeni da 

vam Rent a Bike v enem letu prinese 3.240 € 
na leto na eno električno kolo.

V obdobju petletne amortizacijske dobe 
lahko z oddajo enega električnega kolesa 

ustvarite več kot 16.200 € prihodkov oz. več 
kot 14.000 € finančnega doprinosa. 

Prednosti Rent a Bike za 
ponudnika 

• Dodaten vir prihodka.

• Hitro povrnjen finančni vložek.

• Dodatna prodajna prednost pri trženju 

prenočišč.

Prednosti Rent a Bike za gosta

• Možnost izbire gostu in aktivnosti ustreznega 
kolesa.

• Možnost izposoje dodatne kolesarske opreme.

• Tehnična brezhibnost koles.



Petrol d.d., Ljubljana
Dunajska cesta 50

1000 Ljubljana 
080 22 34

er-mspu@petrol.si
www.petrol.si
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HVAC:  
plinski kotli, SPTE sistemi, toplotne črpalke, klimati, klime, celovite rešitve

E-PRODUKTI:  
sončne elektrarne, e-kolesa, e-avtomobili, e-polnilnice 

LED:  
LED svetila 1/1, celovite rešitve

SANACIJE:  
stavbni ovoji, strehe, celovite sanacije

Energetske rešitve  
za poslovne uporabnike


