Ponudba velja od 22. 4. do 30. 6. 2021 oziroma do prodaje zalog.

Živim. Gradim. Uživam.

vsi na kolo
za zdravo
telo.
10%

PRIHRANEK
NA IZBRANI

IZDELEK
SAMO 23. 4. 2021
Več o popustu na strani 11.
KUPON-10TEH200

izkoristite subvencijo eko sklada za
električne skuterje v višini do 300 eur.
višina nepovratne spodbude znaša:
300 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na na voljo na spletni strani
www.ekosklad.si

Do 24
obrokov
brez obresti

**PRIDOBITE

do

6%

DODATNEGA
BONUSA

1.949 99
Električni skuter C1S Eurocka

moč baterije 1.500 W • domet 40 - 60 km • kovček 29 lit.
• hitrost do 45 km/h • na voljo različne barve

2

Živim. Gradim. Uživam.

skupaj aktivni!
Odpravite se na kratke izlete ali daljše
družinske kolesarske ture!
Zajahajte kolesa in skupaj ustvarite
nepozabne spomine.
Otroci zagotovo nikoli ne bodo pozabili, kako
ste se s kolesi lovili po prazni gozdni poti.
Zvok malih zvoncev jih bo vedno spomnil na
najlepše dni, polne brezskrbnosti in smeha.

1.259 99
Električno treking kolo F18E

20” • Alu okvir • baterija 7,8 Am/h • teža: 17 kg • menjalnik zadaj RD-FT55
• menjalnik spredaj Prowheel Alloy • doseg najmanj 65 km • 7 stopenj moči

1.939 99
Električno kolo T225

28'' • mestno kolo Torpado Ether T225 • okvir alumini s HRB tehnologijo • motor
36 V/250 W • LCD zaslon na krmilu • 5 stopenj pomoči • luči, odsevniki, blatniki
• vzmeten sedež in vilica • prtljažnik s stransko zaščito • do 25 km/h

1.439 99
Žensko električno kolo C70E

28” • Alu okvir • moč 36 V/250 W • teža: 21 kg • menjalnik zadaj
in spredaj • doseg najmanj 70 km • mestno kolo

1.599

99

Električno kolo
Xenon E960 Torpado

gorsko kolo • moč 36 V/250 W
• do 25 km/h • Hydroforming
tehnologije okvirja

5 99
Torbica

kolesarska • namestitev pod sedež

15 99

Torbica Smartphone Wag

prostornina 1,2 lit. • prosojno okno s Touch screen
funkcijo • odprtina za slušalke

Mercator M Tehnika

www.mtehnika.si
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lepo, udobno in varno.
v slogu in barvno usklajeno.
S kolesom boste fit in hitri, a tudi odeti v svoje najljubše barve. Za obisk tržnice ali trgovine
vam bo vedno prav prišla košarica za nakupe.

229 99

15 99

1 49

20” • jeklen okvir • aluminjaste ali kovinske komponente • 6 prestav

za kolo • 13 funkcij

za kolo

Dekliško kolo Maya Torpado

149 99

Otroško kolo Penguins 9600D

18” • za starost med 4 in 6 letom • ena prestava
• alu obroči • jekleni okvir
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Števec za kolo Fischer

Zvonec R41716

189 99

189 99

16” • jekleni okvir • ena prestava

16” • ena prestava • jekleni okvir

Otroško kolo Trilly T671 Torpado

Otroško kolo Duffy T675 Torpado

Živim. Gradim. Uživam.

SPREMLJAJTE NAS
TUDI NA SPLETU
www.mtehnika.si

ODPRTO
24 UR
VSAK DAN
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Hvala ker nam zaupate.

99

22 99

zadnja • montaža na prtljažnik
• dim. v/š/g: 18 x 30 x 39 cm

prednja z adapterjem za montažo na
krmilo • dim.: 25 x 24 x 26/23 cm

Košara RMS

Košara

kolesarska • sprednja

239

13 09

99

Košara RMS

249 99
Žensko kolo 5380D

Otroško kolo Enjoy 8400D

24” • 18 prestav • jekleno ogrodje

treking • 21 stopenjski menjalnikom Shimano TX55 • aluminijaste
v-brake zavore • prestavne ročice Micro Shift

259 99

289 99

26” • 6 prestav Shimano TZ50 • jekleni okvir • mestno kolo

28” • 6 prestav Shimano Revo shift • alu ogrodje

Žensko kolo Paris 2100D

Mercator M Tehnika

Žensko kolo Manhattan 6250D

www.mtehnika.si
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čudovita
ženska kolesa

raznolika
moška kolesa

Za mestne dame in tiste, ki
obožujejo veter v laseh. Različnih
velikosti in prestav.

Za samozavestne moške, ki vedo, kaj hočejo
in kam gredo. Zdaj se morajo le še odločiti,
s katerim kolesom se bodo odpeljali tja.

264 99

229 99

28” • mestno kolo • kovinski okvir z kovinsko
vilico • ima serijski ščitnik verige in prtljažnik

26” • mestno kolo • 6 prestav • V-brake
zavore • set luči • stranska nogica

Žensko kolo 6600D1

Žensko kolo 2200D1 Siviglia

2 99
Steklenica

500 ml • različne barve

239 99

229 99

244 99

28” • mestno kolo • kovinski okvir z kovinsko
vilico • ima serijski ščitnik verige in prtljažnik

26” • mestno kolo • 6 prestav • enocevni okvir
• V-brake zavore • set luči • stranska nogica

26” • gorsko kolo Michigan • z vzmeteno
sprednjo vilico • jekleni okvir

Žensko kolo 6600D

6

Žensko kolo 2200D4

Žensko kolo 8250DV

Živim. Gradim. Uživam.

11 99
Naglavna svetilka
RX1029 Rexer

svetilnost do 15 m • delovanje do
3 ure • 120 lumnov • 2 funkciji

244 99

Moško kolo 8250U Dynamic

Bluetooth

26” • gorsko kolo Michigan • vzmetena
sprednja vilica • jekleni okvir

**PRIDOBITE

do

6%

DODATNEGA
BONUSA

244 99
Moško kolo 8250U

26” • vzmetena prednja vilica • Shimano 18
prestav • V-Brake zavore

279 99
Moško kolo 7500U

29” • Alu okvir • vzmetena prednja vilica
• Shimano 21 prestav • V-Brake zavore

Mercator M Tehnika

Do 24
obrokov
brez obresti

-14 €

45 99
59,99

Slušalke Cloud Buds
ušesne z mikrofonom

239 99
Moško kolo 8400U

24” • mladinsko gorsko kolo • V- zavore

239 99

Moško kolo Enjoy 8400D

24” • 18 prestav • jekleni okvir

www.mtehnika.si
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držite življenje za krmilo
in kolesa trdno na tleh.
Izberite kolo, ki vam najbolj ustreza. Če pa raje drvite, si vsaj enkrat vzemite čas in si dobro
oglejte našo ponudbo skuterjev in bogate dodatne opreme.

229

99

Moško kolo 6900U2

279 99

Moško kolo Devon 6600D

11 99

Rokavice Ischer Fischer

treking • jeklen okvir • 6 stopenjski menjalnik

28” • mestno kolo • kovinski okvir z kovinsko vilico • ima serijski
ščitnik verige in prtljažnik

229 99

229 99

249 99

28" • treking • jekleni okvir • 6 stopenjski menjalnik

28" • treking • jeklen okvir • 6 stopenjski menjalnik

28” • 21 stopenjski menjalnik • jekleni okvir • gorsko kolo

Moško kolo 6900U1

8

Moško kolo 6900U

kolesarske • različne velikosti

Moško kolo Trek 5380U

Živim. Gradim. Uživam.

1.339 99
Skuter R8

99 99

prostornina motorja 49.6 ccm, moč
2,10 Kw, 4 taktni • električni/nožni
vžig • zavore S/Z: disk/boben
• max. hitrost 25 ali 45 km/h

Čelada CGM Motegi

školjka čelade termoplastika • varnostni certifikati ECE 22-05 • oblazinjenje
odstranljivo, antibakterijsko in antialergijsko obdelano, zelo mehko • prezračevalni
sistem dva zračnika z regulacijo na prednjem delu in dva zračnika na zadnjem
delu • vizir odporen proti praskam • različne velikosti in barve

59 99

Čelada Florida CGM

velikosti S, M, L, XL • odprta-jet motoristična
čelada • iz termo plastike • snemljiva,
antibakterijsko in antialergijsko obdelana
notranjost • zapenjanje z mikro metrično zaponko

24 99

Ledvični pas Brooks Orina

lahek • zunanjost iz tkanine neopren • notranjost
iz mehkega flisa • nastavljiv s pomočjo elastičnih
trakov • različne velikosti

1.869

33 99

99

Rokavice Moto Flow

poletne zaščitne rokavice
z zračniki • na palcu
in kazalcu je prevoden
material, ki omogoča
uporabo zaslonov na dotik

Skuter Orbit III

s protiblokirnim stikalom • standardn nosilec za prtljažnik
• električni vžig • prostornina goriva 6,5 lit., 49,46 ccm
• max. hitrost: 45 km/h • 4 taktni motor

Do 24
obrokov
brez obresti

2.149

99

Skuter 4T EURO5

prostornina motorja 49,5 m, moč 2,2 kW • max. hitrost 45 km/h

Mercator M Tehnika

1.329 99
Skuter Firefox

moč motorja 1,7/2,4 kW, 4 - taktni • električni/nožni vžig
• zavore S/Z: disk/boben • max. hitrost 25 ali 45 km/h

www.mtehnika.si
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vstopite v pomlad varno.
Pravi kolesarji skrbijo za svojo varnost in
varnost drugih v prometu. Zato h kolesu vedno
izberejo dodatno opremo, ki jim omogoča
sproščeno kolesarjenje.
Želimo vam varno pot!

23 99

Čelada Infusion Fischer

kolesarska • za cestne in treking
kolesarje

23 99

Čelada Shadow Fischer

kolesarska • za cestne in treking kolesarje

9

25 99

99

Čelada Sport Ride Polisport

Tlačilka Rookie XS

plastično ohišje • priložen nosilec, ki se
privijači pod nosilec bidona • tlak do 6 barov

9 99
12,99

Kolesarska tlačilka
Fischer
dve stopalki vgrajen
manometer

3 99
Ključavnica

kolesarska • spiralna • dolžina 65 cm
• sistem odklepanja s ključem
• različne barve

10

24 99
Tlačilka Picco

nožna tlačilka z manometrom • nastavek
za vse ventile in blazine • tlak do 5 barov

zasnovana za rekreacijsko MTB in treking
vožnjo • 20 odprtin za zračenje • Glue-on
konstrukcija • priložen vizir • teža 250/260g

14 99

Prevleka 85714 Fischer
za kolesarski sedež z gelom

6 99
Ključavnica

kolesarska • spiralna • dolžina 120 cm
• sistem odklepanja s ključem • različne barve

Živim. Gradim. Uživam.

S Pika kartico - obročno
odplačevanje do 24 obrokov

Do 24
obrokov
brez obresti

s piko
se splača
POSKRBITE ZA
LETNE PNEVMATIKE
**PRIDOBITE

do

6%

DODATNEGA
BONUSA

Do 24
obrokov
brez obresti

Izkoristite tudi
možnost nakupa
jeklenih ali
aluminijastih platišč
po naročilu.

*Prihranek prejmete ob predložitvi originalnega kupona. Ugodnosti se priznajo pri blagajni. Prihranka ne prejmete pri nakupu izdelkov, ki so predstavljeni v letakih M Tehnika ter so označeni z redno in akcijsko ceno, za izdelke
označene z Radostno ceno, za izdelke vključene v druge projekte (popust na blagovno skupino, vezane nakupe, vrednostne kupone), ob nakupu kuhinj, izdelkov vključenih v Pika popuste, izdelkov blagovne znamke Miele,
iRobot, plina, vrednostnic, darilnih kartic, srečk, mobi kartic, izdelkov Programa zvestobe ter storitev Privoščite si več. Akcije/popusti se med seboj izključujejo. Ponudba ne velja za pogodbene partnerje. Za koriščenje kupona
10% v Spletni trgovini M Tehnika, vpišite kodo iz kupona v polje promocijske kode.
**Z nakupi v Pika bonitetnem obdobju prejmete za vsak € nakupa 1 Piko na vašo kartico. 3.500 pik vam prinaša 210 € bonusa, kar predstavlja do 6% vseh nakupov.
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www.mtehnika.si
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