
Atenció al client

E-mail
Si tens alguna pregunta o queixa, envia’ns un correu electrònic des de 
l’apartat Contactar

Horaris d’atenció al client
Telèfon d’atenció: 123 456789
De dilluns a divendres, de 10.00 h a 13.30 h i de 17.00 h  a 19.00 h

CONTACTARSOBRE NOSALTRES
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute 
irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore 
eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non 
proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 

© 2018 RBT-TFG Scooter. Tots el drets reservats. Avisos legals

GIR PATENTAT

DINS LA MOTXILLA COLORS AL TEU GUST

TECNOLOGIA 3D

SÚPER PLEGABLE

SÚPER LLEUGER

SISTEMA DE GIR PATENTAT

Nou sistema de gir 
increïblement senzill, que no 
necessita cap tipus de 
mecànica, és segur i lleuger. 
El gir és més rígid per evitar 
les típiques caigudes.

Una nova evolució del patinet el mateix aspecte i 
diferents característiques que els fan més 

manejable, transportable i el doble lleuger i senzill 
que els seus competidors.

TESTIMONIS

OFERTA DE LLANÇAMENT

ACCESSORIS I COMPLEMENTS

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed 

do eiusmod tempor anim.

FUNDA DE RBT-TFG
Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor anim.

CASC PER A NEN
Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor anim.

CASC PER A NENA
Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor anim.

MOTXILLA WARRIOR + FUNDA

Només

850
grams

Els patinets de menys pes del 
mercat pesen generalment més de 

dos quilos. Pesa com una poma

Plegat és tant petit com dues 
llaunes de Coca-Cola. Podràs 

emportar-te’l dins 
la motxilla.

PLEGAT
 NO OCUPA

ESPAI! LLEUGER COM
UN PLOMA GIR PATENTA

T

No hi ha cap peça de metall en 
tot el patinet.

OFERTA

-18%

El patinet RBT 3DScooter ha 
estat imprès amb un plàstic 
lleuger i molt resistent gràcies al 
qual, juntament amb el novedós 
sistema de gir, i la seva gran 
capacitat de plegar-se el fan el 
més lleuger del mercat, el més 
portàtil. Fins i tot hi cap a la 
motxilla o a la maleta de viatge i 
a un munt de llocs.

BEN PLEGAT I A LA MOTXILLA

< 1 kg

500gr

Plegable

“Ja era hora que un 
patinet pesi tant poc 

i sigui fàcil de 
transportar”

“Tinc dos nens i 
n’estan súper 

contents”

“He demanat una 
peça de recanvi i en 3 

dies ja la tenia. 
Baratíssim”

“He recomanat als 
meus amics que 
visitin el web”

Gemma Montse Ramon Grau

LA
MEITAT
DE PES

L’ÚNIC AL MÓN
QUE CAP EN 
LA MOTXILLA

 + Enviament
gratuït

+ Bossa

250€
210€

-18%
   PATINET
+ BOSSA
+ ENVIAMENT

INICI     CARACTERÍSTIQUES     PERSONALITZA’L     COMPRAR     CONTACTA

GIR
SEGUR

3

DE MUN TAR
MÉS FÀCILEL

UAU, COM
ES PLEGA!

 S’IMPRIMEIX PER TOT EL MÓN 
       O AL COSTAT DE CASA

 NO PESA GENS

 ES PLEGA I HI CAP A LA MOTXILLA

 TRIA LA FORMA I EL COLOR

 PREU SÚPER ASSEQUIBLE

El teu patinet d’última generació
personalitzat i fabricat amb d’impressores 3D

Flipa
ràs

!

10 €
(-5%)

20 €
(-3%)

30 €
(-3%)

20 €
(-3%)

PROVA-HO

COMPRAR

segur

rígid

527 px

527 px

396 px

396 px

396 px

396 px

396 px

396 px

396 px

396 px


