
Egy év bezártság után végre szabadon! Minden új Nissan LEAF
vásárlónkat szeretnénk megajándékozni egy e-Bike túrával a
Bükkben. Egy teljesen emisszió mentes egyéjszakás,
félpanziós kirándulásra invitálunk. A vadonatúj elektromos
autódat a túra alatt a szálláshelyen fel is töltik. Erre a 100%-
ig környezetbarát kirándulásra még egy vendéget is vihetsz
magaddal ugyanis az ajándékutalvány 2 főre szól. 

E-BIKE TÚRA
A BÜKKBEN

A kívül-belül teljesen felújított szállás
Bükkzsércen található. Nyugodt
természeti környezetben, hangulatos
szobákkal,  tágas udvarral,  hűsítő
medencével i l letve a túra után
gril lvacsorával várnak Benneteket.

A Nissan Leaf elektromos autóval
károsanyag kibocsátás nélkül utazhatsz.
Egy gyors töltés és már indulhatsz is az
ökológiai lábnyom nélküli  utazásra!
Amíg te a természetben kirándulsz,
addig újratöltik az autód.

A túra Bükkzsércből indul és az úticél
Eger. Az 50 km-es túrát kísérőnk vezeti a
természet mélyén, nagyrészt erdőkön
keresztül haladva.

Kikapcsolódás és feltöltődés. Messze a város zajától és a
modern élet pörgésétől,  a természet mélyén, Bükkzsércen egy
kiadós bringa túra segít abban, hogy ne csak az autód hanem
Te is fel tudj töltődni. Garantált a friss levegő, a természet
közelsége és a jó hangulat.

AJÁNDÉKUTALVÁNY

NISSAN LEAF

E-BIKE TÚRA

További információ: www.tekergo.eu

A kupont az új Nissan LEAF forgalomba helyezésétől számítva 3
hónapon belül lehet felhasználni,  a forgalmi engedély
bemutatásával,  készpénzre nem váltható.
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A túrához Merida elektromos kerékpárok
állnak rendelkezésre.

a túra alatt feltöltődik a
Nissan leaf-ed

A túra után hangulatos
grillvacsorára VÁRNAK BENNETEKET
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KÍSÉRETTEL BÜKKZSÉRCRŐL EGERBE 
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A KERÉKPÁROZÁS után mindig
jólesik a felfrissülés
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2 fős szobák állnak
rendelkezésre
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rövid időrendi összefoglaló a hétvége
menetrendjéről 


