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PRAHA
Hrusická 2538/5
141 00 Praha 4 - Spořilov
tel.: 272 761 102
e-mail: meyra@meyra.cz
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Matice školské 192/14
370 01 České Budějovice
tel.: 386 356 838
e-mail: ceskebudejovice@meyra.cz
LIBEREC
Mrštíkova 399/2A - areál Werk
460 07 Liberec III - Jeřáb
tel.: 488 577 793
e-mail: liberec@meyra.cz

E
C
K
A

PLZEŇ
vchod: Lochotínská 29
Keřová 343/13
301 00 Plzeň
tel.: 377 520 010
e-mail: plzen@meyra.cz
BRNO
Cejl 107
602 00 Brno - Zábrdovice
tel.: 545 216 748
e-mail: brno@meyra.cz

ELEKTRICKÉ
SKÚTRY
69 990,AKČNÍ CENA (S DPH)

JANSKÉ LÁZNĚ
nám. Svobody 38 - Janský Dvůr
542 25 Janské Lázně
tel.: 499 875 494
e-mail: janskelazne@meyra.cz
OSTRAVA
Mojmírovců 200/8
709 00 Ostrava - Mariánské Hory
tel.: 595 626 012
e-mail: ostrava@meyra.cz
PODĚBRADY – Expediční sklad
Stavební 57
290 01 Poděbrady
tel.: 325 626 503
e-mail: s-sklad@meyra.cz
www.facebook.com/meyracr

www.meyra.cz

Platnost akce: 1. 4.–30. 9.
Vyobrazení produktů nemusí odpovídat základní sestavě.
Změna cen vyhrazena.

77 800,-

STANDARDNÍ CENA (S DPH)

CITYLINER 412

AKČNÍ CENA (S DPH)

2.364

Čtyřkolový elektrický skútr vhodný i do středně
těžkého terénu.
• Výškově nastavitelná, posuvná a otočná sedačka.
• Plynule polohovatelná zádová opěra s výškově
nastavitelnou hlavovou opěrkou.
• Kolébkový ovladač rychlosti jízdy vpřed i vzad.
• Přehledný ovládací panel s indikací nabití
akumulátorů a spínací skříňkou.
• Multifunkční podsvícený LCD displej.
• Kompletní odpružení a osvětlení.
• Přední nákupní košík, odkládací kapsa na zadní
části opěradla.
•

Rychlost:
Dojezd:
Nosnost:
Motor:
Baterie:
Rozměry:
Světlá výška:
Stoupání:

89 890,-

12 km/h
cca 35 km
150 kg
400 W
2x 50 Ah
122 / 64 cm
10 cm
max. 18 %

99 900,-

STANDARDNÍ CENA (S DPH)

CITYLINER 415
2.664

Čtyřkolový elektrický skútr vhodný i do těžšího terénu.
• Luxusní sedák otočný o 360° s úložným prostorem
a bezpečnostním pásem.
• Nastavitelná bederní podpěra a zádová opěrka
s nastavitelným úhlem.
• Kolébkový ovladač rychlosti jízdy vpřed i vzad.
• Přehledný ovládací panel s indikací nabití
akumulátorů a spínací skříňkou.
• Multifunkční podsvícený LCD dispej.
• Kompletní odpružení a osvětlení.
• Přední nákupní košík, odkládací kapsa na zadní
části opěradla.
•

Rychlost:
Dojezd:
Nosnost:
Motor:
Baterie:
Rozměry:
Světlá výška:
Stoupání:

15 km/h
cca 50 km
180 kg
650 W
2x 79 Ah
138 / 68 cm
11 cm
max. 18 %
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Nohy už neslouží jako dřív a Vy si chcete vyrazit
do společnosti? Máme pro Vás řešení!
Nabízíme ucelenou řadu skútrů od těch
s výhodným poměrem ceny a výkonu až
po ty nejlepší modely na trhu.
Naše elektrické skútry Vám dobře
poslouží při procházkách s rodinou
v parku, pro návštěvu lékaře nebo jen pro
projížďku do obchůdku na rohu ulice.
Při výrobě našich skútrů bylo důrazně
dbáno na snadnou obsluhu, vybavení
bezpečnostním pásem, kompletní
osvětlení a na mnoho dalších detailů pro bezpečnou a komfortní jízdu.
Některé modely lze dovybavit také praktickými pomůckami jako je držák
láhve s pitím, držák na hůl či zavazadlový box. Ztráta sociálního kontaktu
zpravidla vede k rychlejšímu stárnutí a k životní nespokojenosti. Nedostatek
pohybu pak ke svalové slabosti a poruchám trávení. Proto neseďte doma
a vyrazte ven za sluníčkem. Užívejte si života a svobody pohybu!
Na naše skútry není potřeba vlastnit řidičské oprávnění, nepodléhají
registraci a osoba jedoucí na elektrickém skútru má dle silničního zákona
statut chodce, tudíž se může pohybovat i na komunikacích určených pouze
pro chodce (parky, nákupní centra atp.).

43 990,AKČNÍ CENA (S DPH)

48 400,-

STANDARDNÍ CENA (S DPH)

Teleskopické nájezdové rampy PONDUS
Délku lze nastavit vysouváním
a zasouváním teleskopické části.
• Vyrobeno z hliníkových proﬁlů
odolných proti korozi.
• Speciálně rýhovaný povrch
s protiskluzovými vlastnostmi.
• Ochranné bočnice proti
bočnímu sklouznutí.
• Součástí ramp je zámek a madla
pro snadný a bezpečný
transport.
•

PONDUS T2
Celková délka:
Šířka tratě:
Max. převýšení:
Hmotnost (pár):
Max. zatížení na pár:
Cena za pár (s DPH):

203 cm
19,5 cm
40 cm
cca 12 kg
300 kg
5 690,-

PONDUS T3
Celková délka:
Šířka tratě:
Max. převýšení:
Hmotnost (pár):
Max. zatížení na pár:
Cena za pár (s DPH):

289 cm
18 cm
58 cm
cca 16 kg
250 kg
7 890,-

EL-GO

43 990,AKČNÍ CENA (S DPH)

1273-3

Tříkolový elektrický skútr určený především pro
jízdu na zpevněných cestách a v mírném terénu.
• Nastavitelná šíře područek.
• V základu nákupní košík s nosností 15 kg.
• Možnost vybavení skútru bateriemi s větší
kapacitou 2x 50 Ah umožňující delší dojezd.
•

Rychlost:
Dojezd:
Nosnost:
Motor:
Baterie:
Rozměry:
Světlá výška:
Stoupání:

10 km/h
cca 30 km
120 kg
500 W
2 x 36 Ah (2 x 50 Ah)
136,5 / 61 cm
11 cm
max. 15 %

48 400,-

STANDARDNÍ CENA (S DPH)

EL-GO/M

55 990,AKČNÍ CENA (S DPH)

1273-4

Čtyřkolový elektrický skútr určený především pro
jízdu na zpevněných cestách a v mírném terénu.
• Nastavitelná šíře područek.
• V základu nákupní košík s nosností 15 kg.
• Možnost vybavení skútru bateriemi s větší
kapacitou 2 x 50 Ah umožňující delší dojezd.
•

Rychlost:
Dojezd:
Nosnost:
Motor:
Baterie:
Rozměry:
Světlá výška:
Stoupání:

10 km/h
cca 30 km
120 kg
500 W
2 x 36 Ah (2 x 50 Ah)
130,5 / 62 cm
11 cm
max. 15 %

61 600,-

STANDARDNÍ CENA (S DPH)

HUNTER
W4029

Čtyřkolový elektrický skútr s kompletním
odpružením vhodný i do těžšího terénu.
• Výškově nastavitelná, posuvná a otočná sedačka.
• Plynule polohovatelná zádová opěra s výškově
nastavitelnou hlavovou opěrkou.
• Kolébkový ovladač rychlosti jízdy vpřed i vzad.
• Přehledný ovládací panel s indikací nabití
akumulátorů a spínací skříňkou.
• Kompletní LED osvětlení.
• Přední nákupní košík, odkládací kapsa na zadní
části opěradla.
•

Rychlost:
Dojezd:
Nosnost:
Motor:
Baterie:
Rozměry:
Světlá výška:
Stoupání:

14 km/h
cca 50 km
180 kg
1 200 W
2x 75 Ah
142 / 73 cm
12 cm
max. 17 %

