Alya
Kompaktní skútr

Kompaktní velikost pro přepravu

Alya je velmi kompaktní skládací skútr.
Snadná manipulace umožňuje uživateli použít
skútr kdykoli a kdekoli. Díky velké dojezdové
vzdálenosti je užívání skútru Alya velice
komfortní jak uvnitř, tak i venku.

- Teleskopická řídítka
- Indikace nabití baterie
- Vyjímatelný startovací klíč

Skládací sedadlo
pro snadnou přepravu

Stříbrošedý model
s 17,4 Ah bateriemi

- Vyjímatelné
lithium-iontové baterie
- Podpora nohou

Červený model
s 11,6 AH bateriemi

Obrázky jsou pouze ilustrativní. Některé funkce mohou být volitelné.

Tvoříme nové možnosti.

Technické údaje Alya
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Rozměry jsou uvedeny v mm, hmotnosti v kg - Tolerance měření: ± 15 mm / 1,5 kg. Teoretický dojezd, v souladu s pravidly a technickými podmínkami EU,
vypočtený za ideální situace. Rychlosti a dojezd se mohou lišit (cca 15%). * Pouze pro stříbrošedý model

Přeprava

Zcela skládací

Alya skútr je perfektní lehký skútr kompaktní velikosti s
možností složení během jedné minuty. S velice komfortním
řízením je ideální i na krátké vzdálenosti.

Vypněte Alya a vytáhněte klíček ze zapalování. Nastavte
sloupek řízení do nejnižší polohy a zdvihněte zadní žlutou
páku. Poté zasuňte sedací část dolů.
Složte stupačku a přisuňte kola skútru Alya k sobě.
Vytáhněte žlutý knoﬂík ve spodní části sloupku řízení a
posuňte jej dolů. Nyní je Alya zcela připravena k přepravě.

Barvy
Červená

17,4 Ah

11,6Ah

Pokud jde o kvalitu, Alya splňuje nejvyšší normy stanovené
certiﬁkovanými zkušebními ústavy ve většině evropských
zemí.
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