
Platný od: 1. 6. 2022 MOC vč. DPH

Výkon motoru: 350W motor (peak 515W) Celková délka: 116 cm
Stoupání: 20% Výška a šířka řídítek: 115 / 48 cm

Baterie: 36V 7,8Ah - 280Wh Délka a šířka nášlapu: 60 / 14,5 cm
Pneumatiky: 10" bezdušové Výška nášlapu: 16 cm

Dojezd: 35 km Nosnost: 100 kg
Doba nabíjení: 4 hodiny Hmotnost: 15,5 kg

Výkon motoru: 350W motor (peak 515W) Celková délka: 119,5 cm 
Stoupání: 20% Výška a šířka řídítek: 116,9 / 48 cm

Baterie: 36V 10,4Ah - 374Wh Délka a šířka nášlapu: 60 / 14,5 cm
Pneumatiky: 10" bezdušové Výška nášlapu: 16 cm

Dojezd: 40 km Nosnost: 100 kg
Doba nabíjení: 7 hodin Hmotnost: 16,7 kg

Výkon motoru: 350W motor (peak 515W) Celková délka: 112,4 cm
Stoupání: 20% Výška a šířka řídítek: 117,5 / 51,4 cm

Baterie: 36V 13Ah - 468Wh Délka a šířka nášlapu: 59 / 17,3 cm
Pneumatiky: 10" bezdušové Výška nášlapu: 19,5 cm

Dojezd: 50 km Nosnost: 100 kg
Doba nabíjení: 9 hodin Hmotnost: 17,5 kg

Výkon motoru: 350W motor (peak 515W) Celková délka: 108,5 cm
Stoupání: 22% Výška a šířka řídítek: 115 / 47,3 cm

Baterie: 36V 7,8Ah - 280Wh Délka a šířka nášlapu: 57 / 16 cm
Pneumatiky: 10" bezdušové Výška nášlapu: 19 cm

Dojezd: 30 km Nosnost: 100 kg
Doba nabíjení: 4 hodiny Hmotnost: 15,6 kg

Výkon motoru: 350W motor (peak 600W) Celková délka: 121,5 cm
Stoupání: 23% Výška a šířka řídítek: 118,5 / 45 cm

Baterie: 36V 8,0Ah - 288Wh Délka a šířka nášlapu: 75 / 15,5 cm
Pneumatiky: 10" s duší Výška nášlapu: 17,5 cm

Dojezd: 25 km Nosnost: 100 kg
Doba nabíjení: 5 hodin Hmotnost: 16,5 kg

Výkon motoru: 500W motor (peak 700W) Celková délka: 121,5 cm
Stoupání: 20% Výška a šířka řídítek: 118,5 / 45,5 cm

Baterie: 48V 14,4Ah - 691Wh Délka a šířka nášlapu: 75 / 15,5 cm
Pneumatiky: 10" s duší Výška nášlapu: 17,5 cm

Dojezd: 50 km Nosnost: 100 kg
Doba nabíjení: 7 hodiny Hmotnost: 18,5 kg

DU-MO-210010

DUCATI PRO-II PLUS TS - univerzální elektrická koloběžka s tělem ze slitiny hořčíku, s odpruženým zadním 
kolem a Bluetooth konektivitou, 3 rychlostní režimy (6, 20 a 25 km/h), velký 3,5" LCD displej, dvojitá brzda: 
přední motorová elektrická a zadní mechanická kotoučová 120mm, tempomat s možností deaktivace, Ducati 
Urban e-Mobility bluetooth aplikace - pro propojení s mobilním telefonem Apple/Android, přední a zadní LED 

osvětlení, stupeň krytí IPX4, provozní teploty 0oC / 45oC. Verze TS - s blikači (TURN SIGNALS).

16 990,-

NABÍDKOVÝ CENÍK ELEKTRICKÉ MOBILITY a JEJÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

AP-MO-210002

APRILIA eSR2 - univerzální elektrická koloběžka s tělem z hliníkové slitiny, s oběma odpruženými koly, zadním 
pohonem a Bluetooth konektivitou pro lepší zážitek z jízdy, 3 rychlostní volby (6, 20 a 25 km/h), velký barevný 
LED displej integrovaný v představci, dvojitá brzda: přední bubnová a zadní motorová elektrická s KERS, 
tempomat s možností deaktivace, Aprilia Smart Movement bluetooth aplikace - pro propojení s mobilním telefonem 

Apple/Android, přední a zadní LED osvětlení, stupeň krytí IPX4, provozní teploty 0oC / 45oC.

17 990,-

MN-DUC-PRO3

DUCATI PRO-III - sportovní elektrická koloběžka s poháněným zadním kolem, s tělem ze slitiny magnezia, NFC 
bezkontaktním klíčem, USB nabíjecím portem a Bluetooth konektivitou, 3 rychlostní volby (6, 20 a 25 km/h), 
velký 3,5" LED displej, vyjímatelná baterie, dvojitá mechanická kotoučová brzda 120mm s KERS, tempomat s 
možností deaktivace, Ducati Urban e-Mobility bluetooth aplikace - pro propojení s mobilním telefonem 

Apple/Android, přední a zadní LED osvětlení, stupeň krytí IPX4, provozní teploty 0oC / 45oC.

22 990,-

AP-MO-210001

APRILIA eSR1 - univerzální elektrická koloběžka s tělem ze slitiny hořčíku a výjimatelnou baterií, 3 rychlostní 
volby (6, 20 a 25 km/h), velký 3,5" LED displej, vyjímatelná baterie, dvojitá brzda: přední motorová elektrická a 
zadní mechanická kotoučová 120mm s KERS, tempomat pro komfortní jízdu, přední a zadní LED osvětlení, 

stupeň krytí IPX4, provozní teploty 0oC / 45oC.

17 990,-

DU-MO-210009

DUCATI PRO-II EVO - komfortní a plně vybavená elektrická koloběžka s tělem ze slitiny hořčíku a odpruženým 
předním i zadním kolem s Bluetooth konektivitou, 3 rychlostní volby (6, 20 a 25 km/h), velký 3,5" LED displej, 
dvojitá brzda: přední motorová elektrická a zadní mechanická kotoučová 120mm s KERS, tempomat s možností 
deaktivace, Ducati Urban e-Mobility bluetooth aplikace - pro propojení s mobilním telefonem Apple/Android, přední 

a zadní LED osvětlení,stupeň krytí IPX4, provozní teploty 0oC / 45oC.

19 990,-

AP-MO-210003

APRILIA eSR2 EVO - výkonná elektrická koloběžka s obrovským dojezdem, s oběma odpruženými koly, 
zadním pohonem a Bluetooth konektivitou pro lepší zážitek z jízdy, 3 rychlostní volby (6, 20 a 25 km/h), velký 
barevný LED displej integrovaný v představci, dvojitá brzda: přední bubnová a zadní motorová elektrická s 
KERS, tempomat s možností deaktivace, Aprilia Smart Movement bluetooth aplikace - pro propojení s mobilním 

telefonem Apple/Android, přední a zadní LED osvětlení, stupeň krytí IPX4, provozní teploty 0oC / 45oC.

24 990,-



Výkon motoru: 350W motor (peak 515W) Celková délka: 119,5 cm 
Stoupání: 18% Výška a šířka řídítek: 116,8 / 47,3 cm

Baterie: 36V 10,4Ah - 374Wh Délka a šířka nášlapu: TBC
Pneumatiky: 10" bezdušové Výška nášlapu: TBC

Dojezd: 40 km Nosnost: 100 kg
Doba nabíjení: 7 hodin Hmotnost: 19 kg

Výkon motoru: 350W motor (peak 515W) Celková délka: 119,5 cm 
Stoupání: 18% Výška a šířka řídítek: 116,8 / 47,3 cm

Baterie: 36V 10,4Ah - 374Wh Délka a šířka nášlapu: TBC
Pneumatiky: 10" bezdušové Výška nášlapu: TBC

Dojezd: 40 km Nosnost: 100 kg
Doba nabíjení: 7 hodin Hmotnost: 19 kg

Výkon motoru: 500W motor (peak 700W) Celková délka: 119,5 cm 
Stoupání: 26% Výška a šířka řídítek: 116,8 / 47,3 cm

Baterie: 48V 9,6Ah - 461Wh Délka a šířka nášlapu: TBC
Pneumatiky: 10" bezdušové Výška nášlapu: TBC

Dojezd: 45 km Nosnost: 100 kg
Doba nabíjení: 5 hodin Hmotnost: 19 kg

Výkon motoru: 500W motor (peak 700W) Celková délka: 119,5 cm 
Stoupání: 26% Výška a šířka řídítek: 116,8 / 47,3 cm

Baterie: 48V 9,6Ah - 461Wh Délka a šířka nášlapu: TBC
Pneumatiky: 10" bezdušové Výška nášlapu: TBC

Dojezd: 45 km Nosnost: 100 kg
Doba nabíjení: 5 hodin Hmotnost: 19 kg

Výkon motoru: 500W motor (peak 750) Celková délka: 128,5 cm
Stoupání: 22% Výška a šířka řídítek:  134 / 48 cm

Baterie: 48V 12,5Ah - 600Wh Délka a šířka nášlapu: TBC
Pneumatiky: 90/65-6,5" FAT bezdušové Výška nášlapu: TBC

Dojezd: 45 km Nosnost: 120 kg
Doba nabíjení: 7 hodin Hmotnost: 28,6 kg

JE-MO-210002

JEEP 2xe URBAN CAMOU - výkonná a plně vybavená elektrická koloběžka s tělem ze slitiny hořčíku, doplněná o 
ochranné prvky, s odpruženým předním i zadním kolem a s Bluetooth konektivitou, 3 rychlostní volby (6, 20 a 
25 km/h), velký 3,5" barevný LED displej, dvojitá brzda: přední motorová elektrická a zadní mechanická 
kotoučová 120mm s KERS, tempomat s možností deaktivace, Jeep e-mobility bluetooth aplikace - pro propojení s 
mobilním telefonem Apple/Android, dvojité přední a jednoduché zadní LED osvětlení, stupeň krytí IPX4, provozní 

teploty 0oC / 45oC.
23 990,-

JE-MO-210001

JEEP 2xe ADVENTURER - univerzální a komfortní elektrická koloběžka s tělem ze slitiny hořčíku, doplněná o 
ochranné prvky, s odpruženým předním i zadním kolem a s Bluetooth konektivitou, 3 rychlostní volby (6, 20 a 
25 km/h), velký 3,5" LED barevný displej, dvojitá brzda: přední motorová elektrická a zadní mechanická 
kotoučová 120mm s KERS, tempomat s možností deaktivace, Jeep e-mobility bluetooth aplikace - pro propojení s 
mobilním telefonem Apple/Android, dvojité přední a jednoduché zadní LED osvětlení, stupeň krytí IPX4, provozní 

teploty 0oC / 45oC.
20 990,-

JE-MO-210005

JEEP 2xe ADVENTURER TS - univerzální a komfortní elektrická koloběžka s tělem ze slitiny hořčíku, doplněná 
o ochranné prvky, s odpruženým předním i zadním kolem a s Bluetooth konektivitou, 3 rychlostní volby (6, 20 
a 25 km/h), velký 3,5" LED barevný displej, dvojitá brzda: přední motorová elektrická a zadní mechanická 
kotoučová 120mm s KERS, tempomat s možností deaktivace, Jeep e-mobility bluetooth aplikace - pro propojení s 
mobilním telefonem Apple/Android, dvojité přední a jednoduché zadní LED osvětlení, stupeň krytí IPX4, provozní 

teploty 0oC / 45oC. Verze TS - s blikači (TURN SIGNALS).
21 990,-

JE-MO-210006

JEEP 2xe URBAN CAMOU TS - výkonná a plně vybavená elektrická koloběžka s tělem ze slitiny hořčíku, 
doplněná o ochranné prvky, s odpruženým předním i zadním kolem a s Bluetooth konektivitou, 3 rychlostní 
volby (6, 20 a 25 km/h), velký 3,5" barevný LED displej, dvojitá brzda: přední motorová elektrická a zadní 
mechanická kotoučová 120mm s KERS, tempomat s možností deaktivace, Jeep e-mobility bluetooth aplikace - pro 
propojení s mobilním telefonem Apple/Android, dvojité přední a jednoduché zadní LED osvětlení, stupeň krytí 

IPX4, provozní teploty 0oC / 45oC. Verze TS - s blikači (TURN SIGNALS).
24 990,-

LA-MO-210002

LAMBORGHINI AL EXT - velmi výkonná elektrická koloběžka s tělem ze slitiny hliníku a oceli, s odpruženým 
předním i zadním kolem a s Bluetooth konektivitou, pneu 90/65-6,5" z minibike, 3 rychlostní volby (6, 20 a 25 
km/h), velký barevný LED displej integrovaný do řidítek, dvojitá brzda: zadní motorová elektrická a zadní 
mechanická kotoučová s KERS, tempomat s možností deaktivace, Lamborghini AL mobility bluetooth aplikace - 
pro propojení s mobilním telefonem Apple/Android, přední a zadní LED osvětlení, stupeň krytí IPX4, provozní 

teploty -5oC / 50oC.
34 990,-


