Life & Mobility Solo 4
Scootmobiel nieuw
€ 6.500,00
De Solo stuurt licht en koersvast. Het unieke
INDEGO veersysteem zorgt ervoor dat
oneffenheden in de weg soepel worden
opgevangen, zonder dat de rijeigenschappen
eronder lijden.
Gratis verzending
Topklasse scootmobiel
De Solo stuurt licht en koersvast. Het
unieke INDEGO veersysteem zorgt ervoor
dat oneﬀenheden in de weg soepel worden
opgevangen, zonder dat de
rijeigenschappen eronder lijden. Voor de
Solo is het INDEGO veersysteem naar keuze
sportief (Active), comfortabel (Comfort) of
extra geveerd en voor lange afstanden
(Xtra) afgesteld. Dit maakt deze
scootmobiel uitermate geschikt voor lange
afstanden en voor mensen met forse
pijnklachten, zoals rugklachten en reuma.
Door de vele instelmogelijkheden en de
ergonomisch gevormde stoel, biedt de Solo
voor iedereen een ﬁjne zitpositie.

De Solo 3 en 4 in het kort
INDEGO veersysteem (naar keuze
Active, Comfort of Xtra).
Torsievering rondom o.b.v. rubber.

Specialist in onderhoud
Tijdens de onderhoudsbeurt aan uw
brommobiel controleren wij onder
andere:

Accu
Bandenspanning
Brandstofverbruik
Oliepeil & vloeistoffen
Remmen
Ruitenwissers, ramen en
ruitenwisservloeistof

Schokbrekers
Bel ons gerust voor een onderhoudsof reparatieafspraak!
Bel: 0800 4545 123

Overzichtelijk bedieningspaneel met
verlicht display.

Uitstekende service


Afspraak aan huis
Onze medewerkers komen
naar u toe om al uw wensen
door te nemen.

Verstelbaar ergonomisch
veiligheidsstuur.



Persoonlijk contact
De persoonlijke sfeer wordt
gewaarborgd door uw eigen
adviseur.

Royale been- en voetruimte.



ANWB pechhulp
Direct hulp bij pech onderweg.

Comfortabele, draaibare en
afneembare stoel met hoog/laagkolom
en dieptevering.



3 eigen winkels
Vestigingen in Amsterdam en
Hoogwoud



Reparatie & onderhoud
De werkplaats beschikt over de
benodigde deskundige
apparatuur én vakkundige
kennis.

Automatische snelheidsbegrenzer in
bochten.

Goede verlichting en duidelijke claxon.
Standaard voorzien van cruise control
en noodstop.
Hoge belastbaarheid (max. 160
kg/200 kg).
Optioneel: forza motor voor meer
trekkracht.
Leverbaar in zwart metallic met oranje
of zilvergrijze accubak.
Maximale snelheid 18 km/h.
Actieradius tot 70 km.

Bel ons: 0226-355546

Mail ons: info@degraafmobiliteit.nl

