18 EBRETTI KLEUREN
Fresh Cloud *

Parlemour *

Off White

Warm Birch

Tanned

Night Sky Frosted *

Pebble

Night Sky Shine *

Deep Sea

Pure Silver *

Forest

Greenetti

Sunny Side

Dutch Orange

Cherrysch *

Blossom

Fuchsia

Drop of Sky

* Optioneel: duotoon combinaties te maken met de aangegeven kleuren tegen meerprijs.

12 EBRETTI ZADELPRINTS
Classic Black

Classic Brown

Classic Tan

Smooth Parlemour *

Croco Black *

Croco Brown *

Croco Red *

Snake Brown *

Woven Black *

Woven Tan *

Woven White *

Dotted Greenisch *

Classic Black
Classic Brown

Classic Black
Smooth
Parlemour

Classic Brown
Croco Black

Classic Black
Croco Black

Classic Black
Croco Brown

Classic Brown
Snake Brown

Classic Black
Woven White

Classic Black
Croco Red

* Duotoon en luxe zadels tegen meerprijs.
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EBRETTI

518

FLUISTERSTIL,
DUURZAAM EN
FASHIONABLE

De innovatieve Ebretti 518 valt direct op door zijn royale

Zonder concessies snel op je

afmetingen en elegante verschijning. Deze comfortabele

plek van bestemming aankomen.

scooter biedt dan ook volop ruimte aan een passagier.

Ebretti biedt premium mobiliteit,

Leverbaar met Absorbed Glass Mat en diverse LiFePO4

waarbij stijl en kwaliteit naadloos

(lithium) accupakketten van de nieuwste generatie.

gecombineerd zijn. Opladen
kan eenvoudig en uiterst
voordelig aan ieder 220 Volt

Ook voor de zakelijke gebruiker is de economische
Ebretti 518 een uitstekende keus.

stopcontact. Comfortabel,
zonder parkeerproblemen zoef
je geruisloos overal naar toe
zonder het milieu onnodig te
belasten. Bovendien is de Ebretti
518 volgens je eigen persoonlijke
voorkeur samen te stellen. Dat
kan door de keus uit maar liefst
18 unieke Ebretti kleuren en
niet minder dan 12 verschillende
zadelprints. Een ruim assortiment
accessoires is leverbaar, zie voor
het actuele aanbod de prijslijst.

EBRETTI 518
● Duurzaam: 0% CO2 of enig andere uitstoot
● Royaal zadel, ruim plaats voor een passagier
● Ook met krachtige en duurzame LiFePO4
(lithium-ijzerfosfaat) accupakket
● Investeringsaftrek voor zakelijke gebruikers
● Actieradius afhankelijk van scooter- en accukeuze *)
● Krachtige schrijfrem voor, trommelrem achter
● Oplaadtijd afhankelijk van de uitvoering
● Snellader leverbaar voor LiFePO4 (lithium) accu's
● Veiligheidsrelais
● Economisch: zeer lage kosten per kilometer
● Uitgesproken onderhoudsvriendelijk
● Krachtige borstelloze naafmotor maximaal 2.400 Watt
● Efficiënte MK.1 sinus golf controller
● Comfortabele schommelarm voorvork
● Instelbare achtervering
● Keuze uit 18 unieke kleuren en 12 zadelprints
● Diverse accessoires leverbaar
● Twee jaar garantie op de scooter, één jaar op accu's **)
*) Zie de actieradius informatie in de technische specificaties.
**) Bij gebruik en onderhoud conform de gebruiksaanwijzing.

