
 “MoveFree assinala parceria com Os Bicicletando”

A MoveFree,  cadeia de lojas  de bicicletas  e acessórios  desportivos  com lojas  em Torres
Vedras, Mafra, Forum Sintra e Dolce Vita Tejo e que comercializa em exclusivo a marca de
bicicletas Specialized, disponibiliza aos membros dos Bicicletando um desconto de 10%
acumulado em cartão de cliente, na compra de produtos nas suas lojas, bem como nos
serviços de oficina*. 
A cadeia de lojas,  reconhecida pela  sua qualidade de  atendimento,  assistência  técnica e
serviço  especializado  na  área  das  bicicletas,  pretende  assim  oferecer  vantagens  aos
membros  de  um  dos  mais  alargados  grupos  dinamizadores  da  modalidade  BTT,  na  sua
vertente de Lazer, da zona de Sintra. 

A MoveFree comercializa toda a gama de bicicletas Specialized, marca reconhecida pela sua
qualidade e avanço tecnológico, tendo disponível nas suas lojas bicicletas para todo o tipo de
utilização, nomeadamente montanha, estrada, downhill,  utilitárias, recreativas, entre outras,
satisfazendo as necessidades de todo os tipo de utilizadores de bicicletas.

Para além da marca Specialized, a MoveFree comercializa ainda reconhecidas marcas de
acessórios e equipamentos de ciclismo, como a Assos, BBB, Shimano, Sram, FOX, Whispar,
Thule,  entre  outras.  Na área da  nutrição  e alimentação conta com marcas  como a Gold
Nutrition , CarbBOOM! e Hi5.

Assim,  quer  seja  um utilizador  experiente  ou  esteja  só agora  a  entrar  neste  mundo das
bicicletas,  visite  as  lojas  MoveFree  e  aproveite  este  desconto  especial  concedido  aos
membros dos Bicicletando.

* Esta promoção não é acumulável com outros descontos em vigor, bem como na compra de bicicletas
usadas e Eventos MoveFree.

W: www.movefree.pt
F: www.facebook.com/eupedalo

Lojas:

Torres Vedras
Rua Ana Maria BastosLote 12-A
2560-306 Torres Vedras
Telefone:261 320 000 
E-mail:tvedras@movefree.pt

Dolce Vita Tejo
Loja 1131
Av. Cruzeiro Seixas, 5 e 7
2650-505 Amadora
Telefone: 261 320 000
E-mail:dvtejo@movefree.pt



Forum Sintra
Loja 0.64
IC19 Alto do Forte - Rio de Mouro
2635 -018 Rio de Mouro
Telefone: 261 320 000
E-mail:fsintra@movefree.pt

Mafra:
Rua Vieira Lusitano.Nº 20 Paz
2640 -566 Paz - Mafra
Telefone:  261 320 000
E-mail: mafra@movefree.pt


