Vecta Sport Blauw
Scootmobiel nieuw
€ 3.795,00
De Vecta Sport is een moderne en prettig
compacte 15 km/uur scootmobiel. Ondanks
zijn geringe afmetingen biedt de Vecta Sport
uitzonderlijk veel beenruimte.
Gratis verzending
Veilig en comfortabel op pad
De Vecta Sport is een moderne en prettig
compacte 15 km/uur scootmobiel. Ondanks
zijn geringe afmetingen biedt de Vecta Sport
uitzonderlijk veel beenruimte. Door het
multi-axiaal verstelbare stuur en een
comfortabele verstelbare stoel is deze
scootmobiel geschikt voor een brede
doelgroep.
Met de nieuw ontwikkelde buitengewoon
efficiënte 600 Watt motor kan de Vecta Sport
met 50 Ah accu’s met gemak een actieradius
van ruim 40 km bereiken. Het waterdichte
dashboard is eenvoudig in gebruik en
voorzien van een USB-ingang om extra
apparatuur van voeding te voorzien, zoals
bijvoorbeeld smartphone of een GPS
systeem.
Een lekke band? Geen enkel probleem!
De Vecta Sport heeft standaard zogenaamde
Run-flat luchtbanden. Hiermee kan bij een
lekke band gewoon verder worden gereden
en komt u veilig weer thuis.
‘Enjoy the ride, wherever you go’
Optionele accessoire:

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

Een stijlvolle, aan de achterkant bevestigde,
afsluitbare box
Technische specificaties:

Uitstekende service


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



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



ANWB pechhulp
Direct hulp bij pech onderweg.



3 eigen winkels
Vestigingen in Amsterdam en
Hoogwoud



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

Totale lengte: 132 cm
Totale breedte: 60 cm
Maximale belasting: 160 kg
Maximale snelheid: 15 km/ uur
Max drempelhoogte: 10 cm
Actieradius: 44 km ( Afhankelijk van
gebruikersgewicht, temp., vlak/ oneffen
terrein)
Banden: "RunOn" Run flat luchtbanden
Kleur: blauw

Bel ons: 0226-355546

Mail ons: info@degraafmobiliteit.nl

