Магазин «Велоспорт»:
наші ціни найкращі
Велосипед

Ціна

Ціна зі знижкою*

Дорожній

4000 грн

3800 грн

Легкий дорожній

4100 грн

3900 грн

Гірський

5400 грн

5100 грн

Складаний

5200 грн

5000 грн

*Знижка діє щопонеділка.

Якщо це твій перший велосипед...
● Почни з того, що відрегулюй висоту сідла. Тепер ти зможеш
будь-якої миті торкнутися ногою землі. Тобі має бути зручно!
● Подбай про свою безпеку! Новачку потрібні налокітники,
наколінники й рукавички. А от шолом необхідний усім без
винятку.
● Тепер навчися рухатися на велосипеді, як на самокаті: одну
ногу постав на педаль, іншою відштовхуйся від землі. Руки
тримай на кермі!
● Саме час їздити на велосипеді по-справжньому: обидві ноги
постав на педалі, обидві руки тримай на кермі. Плавно рухай
ногами. Не дивися під колеса – лише вперед! Це допоможе
тобі тримати рівновагу.

Запам'ятай! Пішоходи – на тротуарі, водії – на дорозі,
велосипедисти – на велодоріжках.

Там, де ти збираєшся кататися, немає велодоріжки?
І тобі менше ніж 14 років?
Твої маршрути – це паркові доріжки, лісові стежки, луки тощо.
Їздити вулицями та дорогами тобі заборонено!

Ти закінчив читати текст.
Тепер почни виконувати завдання, що стосуються змісту тексту.
Для цього скористайся зошитом із завданнями до тексту.
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Моніторингове дослідження якості
початкової освіти

Твій
новий велосипед
КНИЖКА ДЛЯ ЧИТАННЯ

Твій новий велосипед
Велосипед – корисний для здоров’я й доступний вид транспорту. У тебе ще немає велосипеда? Ти хочеш замінити свій
велосипед на більш сучасний?

Тобі до нас!

Магазин

«ВЕЛОСПОРТ»

Твій велосипед чекає на тебе!
Ти хочеш кататися парковими доріжками, лісовими стежками
й луками?
Тобі потрібен простий і надійний
до вподоби особлива модель?

велосипед?

Може,

тобі

Магазин «Велоспорт» пропонує
різноманітні моделі велосипедів для будь-яких потреб

Наша адреса: м. Зелене, вул. Спортивна, буд. 2.

ДОРОЖНІЙ ВЕЛОСИПЕД

Телефон для довідок: +38 (050) 123 45 67.

Великий, важкий, зі зручним сідлом, зазвичай має лише одну швидкість.
Може їздити як велодоріжками, так і ґрунтовими дорогами. Деталі велосипеда добре
захищені від бруду, тому він не потребує
регулярного обслуговування.

Ми працюємо щодня з 9:00 до 19:00.

ЛЕГКИЙ ДОРОЖНІЙ ВЕЛОСИПЕД
Він значно менший за розміром, ніж дорожній, але складнішої конструкції: має ручні
гальма й перемикач швидкостей.
Призначений для їзди доріжками парків і
велодоріжками. У нього легкий хід.
Цей велосипед потребує особливого догляду
й постійного обслуговування в майстерні.

ГІРСЬКИЙ ВЕЛОСИПЕД
Цей велосипед – найпопулярніший.
Він призначений для їзди ґрунтовими
дорогами й гористою місцевістю. На ньому
можна підніматися крутими схилами. Має
багато швидкостей. Міцний, не боїться ні
канав, ні води, ні бруду.

СКЛАДАНИЙ ВЕЛОСИПЕД
Має раму із двох рухливих частин, його
можна легко й швидко скласти та розкласти.
Кермо й сідло регульовані за висотою.
Такому
велосипеду
потрібно
менше
місця для зберігання. Деякі моделі можуть
поміститися навіть у рюкзаку.
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