PROSPEKT
SCOOTER / ATV

Tchajwanský výrobce značky KYMCO vyvíjí a vyrábí skútry a čtyřkolky již více než 55 let a vyznačuje se
kvalitou, funkčností a spolehlivostí. Dnes se KYMCO může ohlédnout nejen na kompetenci trvající více
než půlstoletí, ale patří v této branži k jedním z nejdůležitějších hráčů na světě.
Také v České republice se KYMCO stalo pro fanoušky skútrů a čtyřkolek velice vyhledávanou a oblíbenou značkou.
Úspěch značky KYMCO je viditelný nejen ve statistikách prodaných vozidel, ale také na skvělých výsledcích v testech odborných časopisů. V letošním roce na Vás čeká rozsáhlá nabídka, kde jistě najdete i Vy
Váš vysněný skútr nebo čtyřkolku.
Firma MSA Motor Sport Accessoires GmbH je již déle než 25 let spolehlivým importérem značky
KYMCO v Německu a již více než 15 let dováží také do České republiky. Aby Vaše volba byla ta správná,
máte k dispozici více než 40 autorizovaných prodejců, kteří Vám při výběru rádi pomohou. Kdykoli
budete potřebovat odbornou pomoc, můžete se spolehnout na širokou servisní síť, kompetenci mechaniků a prvotřídní zásobování náhradními díly.
Společně uděláme vše pro to, abychom inspirovali zákazníky KYMCO výjimečnými, vysoce kvalitními
vozidly a dokonalým všestranným servisem - v souladu s celosvětovou ﬁlozoﬁí značky
KYMCO - the way you like it.
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NOODOE je chytrá "smart" revoluce společnosti KYMCO. Systém NOODOE má chytrý kokpit,
osobní informační systém a navigaci v jednom a je do nejmenšího detailu přizpůsoben potřebám řidiče.
Těšte se na skvělou souhru mezi Vámi, Vaším skútrem KYMCO a Vaším okolním světem a pusťte se spolu
s námi do zcela nové digitální éry v sektoru skútrů.

Systém NOODOE je součástí sériového vybavení vozidla

KYMCO CV3 550i ABS

speciální navigační systém pro skútry
všechny informace jsou stručné, přehledné
a rychle čitelné
další detaily o trase se znázorní automaticky,
jakmile se skútr zastaví
cíle mohou být již před odjezdem zadány do
aplikace v telefonu

KYMCO AK 550i ABS

XCITING S 400i ABS

vzhled Noodoe je libovolně volitelný
dle svých představ a přání
personalizace přístrojovky s oblíbenou
fotograﬁí jako tapetou

NOODOE udělá z vašeho skútru mobilní smartphone.
S bezplatnou aplikací NOODOE pro iOS a Android si svůj smartphone můžete snadno
a rychle propojit s vozidlem.
Další infomace a videa naleznete na www.kymco.cz/noodoe

Ke staženi na

NOODOE oznamuje zmeškané hovory,
nové zprávy, nebo důležité informace
ze sociálních sítí
informace o počasí nebo čerpacích
stanicích ve vašem okolí

NYNÍ NA

nahrajte si vlastní návrhy displejů
a sdílete s ostatními uživateli
"Smart kompas", vyhledá
přátele na skútru KYMCO
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KYMCO
CV3 550i ABS
Stabilně z náklonu do náklonu.

KYMCO CV3 550i ABS je první tříkolový skútr značky KYMCO.
Díky své komfortní a bezpečnostní výbavě je KYMCO CV3 skvělou
alternativou pro ty, kteří si chtějí vychutnat obratnost skútru v
měst-ském provozu a současně komfort osobního automobilu.
Obě přední kola jsou vedena pomocí paralelogramového zavěšení s dvojitými vidlicemi a zajišťují nadprůměrnou stabilitu a
důvěru řidiče v adhezi kol. O pohon se stará spolehlivý a sametově
běžící dvouválcový motor o objemu 550 ccm.
Výraznou tuhost při nízké hmotnosti dává modelu KYMCO CV3
jeho soﬁstikovaný hliníkový rám a technologie Power Transmission Matrix (PTM). Rovněž u elektronické výbavy se nešetřilo, je
vybaven moderní digitální přístrojovkou se systémem Noodoe a
sériově rovněž tempomatem.
Dále zde naleznete účinné plexi, vyhřívané rukojeti a keyless systém. Náklonný systém lze pomocí tlačítka na pravém přepínači
elektronicky zablokovat, což je velmi praktické např. při parkování nebo stání na semaforu.
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KYMCO CV3 550i ABS v matně zelené

KYMCO
CV3 550i ABS
Skvělý zážitek z jízdy se smart přístrojovkou NOODOE
Silný dvouválcový řadový motor o výkonu 51 koní
Paralelogramové zavěšení s dvojitými vidlicemi
Výškově nastavitelné plexi
Lehký a pevný hliníkový rám
Power Transmission Matrix (PTM) pro dokonalé rozložení hmotnosti skútru
Naklápění lze jednoduše zablokovat spínačem na řídítkách
zelená matná

LED-zadní světlo

černá matná

sklopný LED-display

ABS brzdový systém

795 mm výška sedla

Příslušenství
se připravuje:

25

282 kg provozní hmotnost
topcase

Rozměry
(d / š / v / výška sedla)

2140 / 800 / 1485 / 795 mm

Hmotnost
provozní / celková

282 kg / 447 kg

Objem nádrže

15,5 litrů

Motor

kapalinou chlazený čtyřtaktní dvouválec
se 4 ventily a elektr. vstřikováním paliva

Zdvihový objem

550 ccm

Maximální výkon

37,5 kW při 7500 ot./min.

Startér

elektrický

Pohon

otevřený pohon řemenem

Převodovka

bezestupňový variátor

Zavěšení přední / zadní

systém KALS (KYMCO Advance Leaning Suspensions) / mono tlumič

Brzdy vpředu / vzadu

2 kotouče (250 mm ø) s ABS / 1 WAVE kotouč (260 mm ø) s ABS

Pneumatiky vpředu / vzadu

110/70-13 a 160/60-15

nosič zavazadel

Touring
Windschild

25
Um

Sériová výbava:

keyless systém

tempomat

vyhřívané rukojeti

KYMCO CV3 550i ABS

37,5 kW při 7500 ot./min.

tlak v pneumatice

naskenovat

a dozvědět se ještě více!
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KYMCO
AK 550i ABS
Dynamika vystihuje komfort.

Skútr, který vás naprosto uchvátí. Modelem AK 550i ABS odstartovalo KYMCO zcela novou éru v segmentu Super Touring Scooter!
Vybaven revolučními technologiemi, nejmodernějšími komponenty a průlomovými řešeními v oblasti pohonu a designu se
AK 550i ABS podařilo nejlépe skloubit dva světy. Super Touring
Scooter spojuje pohodlí skútru s výkonem motocyklu a pocitem
ryze sportovní jízdy.
Objevte nyní sami první skútr svého druhu.

"Takhle sportovní, kompaktní a zároveň
uvolněně vzdušný skútr jsme tu dlouho
neměli.“ (SPIEGEL ONLINE)

„Nový cestovní skútr AK 550i ABS
katapultuje KYMCO svou jízdní dynamikou
do nejvyšší ligy maxiskútrů.“ (BILD.de)
„Podobně bohatou výbavu
nikde nenajdete.“ (FAZ.net)
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"Z hlediska jízdní dynamiky je AK
550i trefa do černého." (WELT.de)

KYMCO AK 550i ABS v modré matné
(Vyobrazení se může lišit)

KYMCO
AK 550i ABS
Ovládání plynu Ride-by-Wire pro lepší
ovládání motoru ve všech jízdních režimech
Silný dvouválcový motor o výkonu 51 koní
Brzdové třmeny Brembo a ABS
Ergonomicky tvarované sedlo pro pohodlí na dlouhých cestách
Kompletní osvětlení s LED technologií
Otevřený pohon řemenem
Vyhřívané rukojeti
modrá matná

Kontrastní LED-Display

Srdcem AK 550i ABS je nově vyvinutý motor o
objemu 550 ccm s přesazenou klikovou hřídelí
(Cross-Plane). Tento motor je usazen v extrémně
lehkém hliníkovém rámu.

černá

Mono tlumič

Brzdový třmen Brembo

"Ergonomie je vynikající. Řídítka,
posed, úložné prostory, všechno
spolu ladí.“ (SPIEGEL ONLINE)

Příslušenství:

790 mm výška sedla

topcase

230 kg provozní hmotnost
37,5 kW při 7500 ot./min.
nosič zavazadel

2220 / 795 / 1400-1450 / 790 mm

Hmotnost
provozní / celková

230 kg / 395 kg

Objem nádrže

14,5 litrů

Motor

kapalinou chlazený čtyřtaktní dvouválec
se 4 ventily a elektr. vstřikováním paliva

Zdvihový objem

550 ccm

Maximální výkon

37,5 kW při 7500 ot./min.

Startér

elektrický

Pohon

bezúdržbový pohon řemenem

Převodovka

bezestupňový variátor

Zavěšení přední / zadní

41mm Up-Side-Down vidlice / mono tlumič

Brzdy vpředu / vzadu

2 WAVE kotouče Brembo (270 mm ø) se 4pístkovým radiálním třmenem a ABS /
1 WAVE kotouč (260 mm ø) s ABS

Pneumatiky vpředu / vzadu

120/70-15 a 160/60-15

velké
ochranné plexi

boční kufry

nosiče bočních kufrů

opěrka spolujezdce

naskenovat

a dozvědět se ještě více!

KYMCO AK 550i ABS

Rozměry
(d / š / v / výška sedla)
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KYMCO
XCITING S 400i ABS
Objem ničím nenahradíš.

XCITING. Tady je jméno zároveň programem. Více výkonu. Více
prostoru. A neporazitelný poměr cena - výkon.
S plnými 400 ccm zdvihového objemu, výkonem 36 koní a maximální rychlostí nad 140 km/h ukazuje XCITING svoje silné
stránky především při projížďkách na delší trasy. Ale i v každodenním provozu v husté městské džungli boduje tento elegantní skútr skvělou ovladatelností. Nabídkou prostoru pro řidiče a
spolujezdce se řadí ke špičce ve své kategorii.
Chytrá NOODOE přístrojovka včetně navigačního systému, výkonný a kultivovaný motor, skvěle dávkovatelné brzdy se systémem ABS v základní výbavě, moderní dvojité LED světlomety,
výškově nastavitelný větrný štítek a mnoho dalších praktických
detailů předurčuje XCITING k perfektnímu vozidlu na krátké i
dlouhé vzdálenosti.
Další zabezpečení poskytuje také TCS (známý také jako systém
kontroly trakce). Brání nebezpečnému protáčení zadního kola,
např. na kluzké vozovce nebo při rozjezdu na plný plyn.

(Vyobrazení se může lišit)
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KYMCO XCITING S 400i ABS v modré matné
(Vyobrazení se může lišit)

KYMCO
XCITING S 400i ABS
Skvělý zážitek z jízdy se smart přístrojovkou NOODOE
Silný 4ventilový motor o výkonu 34 koní
Kompletní osvětlení LED vpředu i vzadu
Výškově nastavitelný větrný štítek - manuálně & bez nářadí
Systém kontroly trakce (TCS) a ABS

modrá matná

Úložné prostory včetně USB zásuvky

černá

Dobře čitelný digitální displej

LED světlomety

810 mm výška sedla
213 kg provozní hmotnost
24,9 kW při 7250 ot./min.
Příslušenství:

Rozměry
(d / š / v / výška sedla)

2190 / 799 / 1344-1433 / 810 mm

Hmotnost
provozní / celková

213 kg / 378 kg

Objem nádrže

12,5 litrů

Motor

kapalinou chlazený čtyřtaktní jednoválec
se 4 ventily a vstřikováním paliva

Zdvihový objem

400 ccm

Maximální výkon

24,9 kW při 7250 ot./min.

Startér

elektrický

Spojka

odstředivá

Převodovka

bezestupňový variátor

Zavěšení přední / zadní

hydraulická teleskopická vidlice / jednostranná kyvná vidlice,
hydr. tlumená (2 tlumiče se seřiditelným předpětím pružin)

Brzdy vpředu / vzadu

2 WAVE kotouče (280 mm ø) s ABS a 4pístkovými radiálními třmeny /
1 WAVE kotouč (240 mm ø) s ABS

Pneumatiky vpředu / vzadu

120/70-15 a 150/70-14

topcase

naskenovat

a dozvědět se ještě více!

nosič zavazadel

KYMCO XCITING S 400i ABS

velké
ochranné plexi
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KYMCO
DT X360 350i ABS / 125i ABS
Moderní Crossover.

To je prostě skútr, který sjede z asfaltové cesty a jednoduše odbočí na polňačku: tedy pokud se jmenuje KYMCO DT X360. Protože tento skútr kategorie crossover je díky svým terénním pneumatikám, motoru o objemu 320 ccm a vypínatelnou kontrolou
trakce skvěle vybaven pro malé výlety mimo zpevněné silnice.
Ale i co do výbavy a techniky má co nabídnout. DT X360 boduje
chytrými řešeními, jako je keyless systém, moderní LED kokpit a
USB zásuvka na řídítkách.
Pod stupňovitou sedačku se vejdou v pohodě dvě integrální přilby a LED osvětlení udělá při pozdních návratech v noci den. A nakonec je potřeba zmínit i samotná atraktivní barevná provedení
buď v černo-oranžové či kultovní matné zelené.
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DT X360 350i ABS v černé matné / oranžové

KYMCO
DT X360 350i ABS / 125i ABS

125 ccm
Řidičský průkaz

Výkonný jednoválcový čtyřtaktní motor se zdvihovým objemem 321 cm³
o výkonu 29 koní při 7500 ot./min
Široká řídítka a vyšší poloha sezení pro lepší kontrolu při řízení
Silný brzdný výkon díky Wave brzdovým kotoučům vpředu i vzadu
Oﬀroadové pneumatiky pro jízdu mimo zpevněné cesty
LED display, keyless systém
Crossover design

černá matná / oranžová
350

Úložné prostory včetně integrovaného USB portu

tmavě zelená / černá
350/125

stříbrná / černá
125

Vysoce kontrastní LED display

LED světlomet

21,0 kW při 7500 ot./min.

Příslušenství:

25

800 mm výška sedla
194 kg provozní hmotnost

topcase

nosič zavazadel

velké
ochranné plexi

25
Um

(DT X360 350i ABS)

DT X360 350i ABS

DT X360 125i ABS

Rozměry
(d / š / v / výška sedla)

2165 / 780 / 1285 / 800 mm

2165 / 780 / 1290 / 805

Hmotnost
provozní / celková

194 kg / 359 kg

179 kg / 344 kg

Objem nádrže

12,5 litrů

12,5 litrů

Motor

kapalinou chlazený čtyřtaktní jednoválec
se 4 ventily a vstřikováním paliva

kapalinou chlazený čtyřtaktní jednoválec
se 4 ventily a vstřikováním paliva

Zdvihový objem

321 ccm

124 ccm

Maximální výkon

21,0 kW při 7500 ot./min.

9,6 kW při 9000 ot./min.

Startér

elektrický

elektrický

Spojka

odstředivá

odstředivá

Převodovka

bezestupňový variátor

bezestupňový variátor

Zavěšení přední / zadní

hydraulická teleskopická vidlice / jednostranná
kyvná vidlice, hydr. tlumená (2 tlumiče se seřiditelným předpětím pružin)

hydraulická teleskopická vidlice / jednostranná
kyvná vidlice, hydr. tlumená (2 tlumiče se seřiditelným předpětím pružin)

Brzdy vpředu / vzadu

1 WAVE kotouč (260 mm ø) s 3pístkovým brzdovým
třmenem s ABS / 1 WAVE kotouč (240 mm ø) s ABS

1 WAVE kotouč (260 mm ø) s 3pístkovým brzdovým
třmenem s ABS / 1 WAVE kotouč (240 mm ø) s ABS

Pneumatiky vpředu / vzadu

120/80-14 a 150/70-13

120/80-14 a 150/70-13

naskenovat

a dozvědět se ještě více!

125 ccm

KYMCO DT X360 350i ABS / 125i ABS

Řidičský průkaz
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KYMCO
NEW DOWNTOWN 350i ABS / 125i ABS
Více výkonu. Více prostoru. Více Downtown.

Model NEW DOWNTOWN v nabídce skútrů KYMCO - ať už s
350 ccm nebo 125 ccm - je již léta velmi populární. Nešetří prostorem, pohodlím ani vzhledem. Díky sportovním jízdním výkonům,
vynikajícímu chování v zatáčkách a nízkou spotřebou paliva je
dynamický NEW DOWNTOWN ABS předurčen nejen do města,
ale i na větší vzdálenosti a dlouhé výlety.
Systém TCS, zkratka pro systém kontroly trakce, je také známý
jako regulace skluzu a poskytuje další zabezpečení. Zabraňuje
protáčení kol - například při rozjezdu na plný plyn nebo na povrchu s nízkou přilnavostí (např. na ledu, sněhu, mokrých dlažebních kostkách nebo na štěrku). Senzory monitorují a porovnávají
rychlost otáčení kol. Jakmile je detekován prokluz, systém TCS
sníží dodávku výkonu na zadní kolo až do obnovení trakce.

Helma SPEEDS „Evolution III“
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KYMCO NEW DOWNTOWN 350i ABS
v modré matné

KYMCO
NEW DOWNTOWN 350i ABS / 125i ABS
Kontrola trakce (TCS) u modelu 350 ccm
Silný 4ventilový motor o výkonu 28,3 koní
Vysoce svítivé H7 světlomety s LED pozičními světly
Sériově s ABS
Velkorysý úložný prostor pro dvě integrální helmy

modrá matná
350

Dvojité světlomety s obvodovými LED světly

stříbrná matná
350 / 125

černá
125

Úložné prostory včetně integrovaného USB portu

Traction Control System

125 ccm
Řidičský průkaz

20,8 kW při 7500 ot./min.
Příslušenství:

790 mm výška sedla

25

198 kg provozní hmotnost
nosič zavazadel

velké
ochranné plexi

NEW DOWNTOWN 350i ABS TCS

NEW DOWNTOWN 125i ABS

Rozměry
(d / š / v / výška sedla)

2250 / 780 / 1310-1345 / 790 mm

2250 / 780 / 1310-1345 / 790 mm

Hmotnost
provozní / celková

198 kg / 363 kg

184 kg / 349 kg

Objem nádrže

12,5 litrů

12,5 litrů

Motor

kapalinou chlazený čtyřtaktní jednoválec
se 4 ventily a vstřikováním paliva

kapalinou chlazený čtyřtaktní jednoválec
se 4 ventily a vstřikováním paliva

Zdvihový objem

321 ccm

124 ccm

Maximální výkon

20,8 kW při 7500 ot./min.

9,6 kW při 9000 ot./min.

Startér

elektrický

elektrický

Spojka

odstředivá

odstředivá

Převodovka

bezestupňový variátor

bezestupňový variátor

Zavěšení přední / zadní

hydraulická teleskopická vidlice / jednostranná
kyvná vidlice, hydr. tlumená (2 tlumiče se seřiditelným předpětím pružin)

hydraulická teleskopická vidlice / jednostranná
kyvná vidlice, hydr. tlumená (2 tlumiče se seřiditelným předpětím pružin)

Brzdy vpředu / vzadu

1 WAVE kotouč (260 mm ø) s 3pístkovým brzdovým
třmenem s ABS / 1 WAVE kotouč (240 mm ø) s ABS

1 WAVE kotouč (260 mm ø) s 3pístkovým brzdovým
třmenem s ABS / 1 WAVE kotouč (240 mm ø) s ABS

Pneumatiky vpředu / vzadu

120/80-14 a 150/70-13

120/80-14 a 150/70-13

naskenovat

a dozvědět se ještě více!

25
Um

125 ccm
Řidičský průkaz

KYMCO NEW DOWNTOWN 350i ABS / 125i ABS

topcase

(NEW DOWNTOWN 350i ABS)
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KYMCO
AGILITY 300i ABS
Hbitý a prostorný

AGILITY 300i ABS – již název napovídá, že se jedná o dalšího člena této již legendární rodiny. A recept, který již roky funguje v
nižších segmentech, nyní KYMCO přenáší i do kategorie třístovek. Na podvozku, který je osazený různými průměry kol (16
palců vpředu a 14 vzadu) s designem evokujícím drátěná kola, a
motorem o výkonu 23 koní, se Agility 300i ABS proplétá džunglí
provozu s opravdovou radostí.
Ke komfortní jízdě dále přispívá sériově montovaný větrný štítek a ochrana rukou, protože chrání jezdce před nepřízní počasí,
větrem a hmyzem.
Také na spolujezdce se zde myslelo – má zde připravenou pohodlnou sedačku a praktické výklopné stupačky. A to hlavní nakonec, pod sedadlem nalezne řidič se spolujezdcem ohromný
úložný prostor, kam si oba mohou uložit přilbu, v tomto případě
obě integrální!
A nakonec je třeba zmínit kompletní osvětlení s technologií LED,
jak je dnes již u značkových skútrů standardem.

29

WWW.KYMCO.CZ

KYMCO AGILITY 300i ABS ve stříbrné matné

KYMCO
AGILITY 300i ABS
Úložný prostor na dvě integrální přilby
Vyklápěcí stupačky pro spolujezdce
LED osvětlení a USB zásuvka v úložném prostoru
Větrný štít a chrániče rukou
Bezklíčový systém

stříbrná matná

Zadní LED osvětlení

WAWE brzdový kotouč

Kompletní osvětlení s technologií LED

16,8 kW při 7500 ot./min.
Příslušenství:

795 mm výška sedla
191 kg provozní hmotnost

Rozměry
(d / š / v / výška sedla)

2200 / 765 / 1560 / 795 mm

Hmotnost
provozní / celková

191 kg / 341 kg

Objem nádrže

13 litrů

Motor

kapalinou chlazený čtyřtaktní jednoválec se 2 ventily a vstřikováním paliva

Zdvihový objem

276 ccm

Maximální výkon

16,8 kW při 7500 ot./min.

Startér

elektrický

Spojka

odstředivá

Převodovka

bezestupňový variátor

Zavěšení přední / zadní

hydraulická teleskopická vidlice / jednostranná kyvná vidlice, hydr. tlumená
(2 tlumiče se seřiditelným předpětím pružin)

Brzdy vpředu / vzadu

WAVE kotouč (300 mm) s ABS / WAVE kotouč (240 mm) s ABS

Pneumatiky vpředu / vzadu

110/70-16 a 140/70-14

naskenovat

a dozvědět se ještě více!

nosič zavazadel

velké
ochranné plexi

KYMCO AGILITY 300i ABS

topcase
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Helma SPEEDS „Race II"

KYMCO

X-TOWN 125i ABS
Prozkoumat nové limity.

125 ccm
Řidičský průkaz

tmavě modrá metalíza

modrá matná
KYMCO X-TOWN 125i ABS v tmavě modré metalíze
(Vyobrazení se může lišit)

KYMCO X-TOWN je především perfektní mix sportovních genů a extra porce
komfortu.
Sedadlo a velkorysý prostor pro řidiče i spolujezdce umožňují absolutně
uvolněnou jízdu - a nezáleží na tom, zda jen na krátkou vyjížďku nebo delší
túru. Agresivní linie a zajímavé designové prvky, jako například LED koncové
světlo ve tvaru písmene X, propůjčují X-TOWNu zároveň sportovní nádech.
Nový, kapalinou chlazený čtyřdobý jednoválec s elektronickým vstřikováním
dodává hbitému skútru potřebnou energii. Vysoký větrný štítek chrání řidiče
X-TOWNu před deštěm a větrem a právě při vyšších rychlostech výrazně
zvyšuje jeho jízdní komfort.
Ale také další prvky výbavy, jako například multifunkční displej, silný dvojitý
světlomet a úložný prostor pod sedadlem dělají z tohoto skútru skvělého
společníka na cestách, tak jak je u značky KYMCO obvyklé.

Jasně svítící dvojitý světlomet

Multifunkční display

Stylová kola z lehkých slitin

Velkorysý úložný prostor pro
dvě integrální helmy

Vysoce výkonné LED koncové
světlo

Příslušenství:
2250 / 800 / 1385 / 815 mm

Hmotnost
provozní / celková

183 kg / 345 kg

Objem nádrže

13 litrů

Typ motoru

kapalinou chlazený čtyřtaktní jednoválec se 4 ventily a vstřikováním
paliva

Zdvihový objem

125 ccm

Max. výkon

9,5 kW při 9000 ot./min.

Startér

elektrický

Spojka

odstředivá

Převodovka

bezestupňový variátor

Odpružení
vpředu / vzadu

hydraulická teleskopická vidlice / jednostranná
kyvná vidlice, hydr. tlumená (2 tlumiče se seřiditelným předpětím
pružin)

Brzdy vpředu / vzadu

1 WAVE kotouč (260 mm ø) s ABS / 1 WAVE kotouč (240 mm ø) s ABS

Pneumatiky
vpředu / vzadu

120/80-14 a 150/70-13

naskenovat

a dozvědět se ještě více!

topcase

nosič zavazadel

velké
ochranné plexi

KYMCO X-TOWN 125i ABS

Rozměry
(d / š / v / výška sedla)
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KYMCO

NEW PEOPLE S 200i ABS / 125i ABS
Připraven, jen vyrazit do ulic.

125 ccm
Řidičský průkaz

E

S
TOPCA
Ě!

SÉRIOV

KYMCO NEW PEOPLE S 125i ABS ve stříbrné matné metalíze

tmavě modrá metalíza

stříbrná matná metalíza

KYMCO NEW PEOPLE S 125i ABS v tmavě modré metalíze
(Vyobrazení se může lišit)

NEW PEOPLE S – spolehlivost sama. Úplně nově vyvinutý motor Euro 5 v
city skútru je přesvědčivý nejen v městském provozu, ale i při vyjížďkách za
městem.
Vynikající zpracování a láska pro detail - NEW PEOPLE S dostal extra dávku z
obou jmenovaných atributů od konstruktérů značky KYMCO. Kromě kufru,
který slouží jako praktický doplňkový úložný prostor, nabízí NEW PEOPLE S
sériově velký plexi štít a k tomu chrániče rukou na rukojetích. To poskytuje
mnohem příjemnější zážitek z jízdy i při vyšších rychlostech. V každé ze dvou
dostupných variant, které jsou navíc barevně sladěné se sedadlem, vypadá
NEW PEOPLE S skvěle.
Kromě verze o objemu 125 ccm je PEOPLE S nyní k dispozici také jako model
o objemu 200 ccm. To je zvláště zajímavé pro majitele karavanů, protože umožňuje jízdu na dálnici v zahraničí, například v Itálii.

Topcase sériově

ABS brzdový systém sériově

Velký plexištít

LED zadní světlo a LED blikače

Digitální kokpit

LED přední světlomet
Vyklápěcí stupačky pro spolujezdce

NEW PEOPLE S 200i ABS

NEW PEOPLE S 125i ABS

Rozměry
(d / š / v / výška sedla)

2085 / 700 / 1170 - 1570 / 800 mm

2085 / 700 / 1170 - 1570 / 815 mm

Hmotnost
provozní / celková

135 kg / 290 kg

130 kg / 285 kg

Objem nádrže

6,2 litrů

6,2 litrů

Motor

vzduchem chlazený čtyřtaktní jednoválec
se 4 ventily a vstřikováním paliva

vzduchem chlazený čtyřtaktní jednoválec
se 4 ventily a vstřikováním paliva

Zdvihový objem

163 ccm

125 ccm

Maximální výkon

10,8 kW při 8500 ot./min.

8,0 kW při 8500 ot./min.

Startér

elektrický

elektrický

Spojka

odstředivá

odstředivá

Převodovka

bezestupňový variátor

bezestupňový variátor

Zavěšení přední / zadní

hydraulická teleskopická vidlice / jednostranná
kyvná vidlice, hydr. tlumená (2 tlumiče se seřiditelným předpětím pružin)

hydraulická teleskopická vidlice / jednostranná
kyvná vidlice, hydr. tlumená (2 tlumiče se seřiditelným předpětím pružin)

Brzdy vpředu / vzadu

1 kotouč (260 mm ø) s ABS /
1 kotouč (240 mm ø) s ABS

1 kotouč (260 mm ø) s ABS /
1 kotouč (240 mm ø) s ABS

Pneumatiky vpředu / vzadu

100/80-16 a 120/80-14

100/80-16 a 120/80-14

naskenovat

a dozvědět se ještě více!

125 ccm

KYMCO NEW PEOPLE S 200i ABS / 125i ABS

Řidičský průkaz
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KYMCO
LIKE II 125i CBS
I like it, I love it.

125 ccm
Řidičský průkaz

KYMCO LIKE II 125i CBS v šedé

šedá

tmavě modrá

KYMCO LIKE II 125i CBS v šedé

Lehký italský přízvuk retro stylu v kombinaci s nejnovějšími technologiemi v motoru, materiálu a vybavení: to je KYMCO LIKE II 125i.
Nové vydání bestselleru roku 2009 přináší vše, co od něj fanoušci
očekávají. Jeho vzhled, za který vděčí italskému designérovi Massimu Zanibonimu, přináší do ulic elegantní lehkost. Jistě zapůsobí
i vnitřní hodnoty tohoto krasavce, jako stabilní dvojitý rám, teleskopická vidlice, nastavitelný tlumič a extrémně úsporný čtyřdobý
motor Euro 5. Z multifunkčního kokpitu získá řidič řadu informací
a může si také nabít svůj smartphone prostřednictvím moderního
USB portu v odkládací schránce.

Stabilní dvojitý rám

LED světlomety

Velkorysý úložný prostor

Úsporný motor nové generace

Příslušenství:
1915 / 680 / 1130 / 805 mm

Hmotnost
provozní / celková

128 kg / 283 kg

Objem nádrže

6,5 litrů

Typ motoru

vzduchem chlazený čtyřtaktní jednoválec se 4 ventily a vstřikováním
paliva

Zdvihový objem

125 ccm

Max. výkon

8,2 kW při 8500 ot./min.

Startér

elektrický

Spojka

odstředivá

Převodovka

bezestupňový variátor

Odpružení
vpředu / vzadu

hydraulická teleskopická vidlice / jednostranná
kyvná vidlice, hydr. tlumená (2 tlumiče se seřiditelným předpětím
pružin)

Brzdy vpředu / vzadu

1 kotouč (220 mm ø) / 1 kotouč (200 mm ø)

Pneumatiky
vpředu / vzadu

110/70-12 a 130/70-12

naskenovat

a dozvědět se ještě více!

topcase

nosič zavazadel

velké
ochranné plexi

KYMCO LIKE II 125i CBS

Rozměry
(d / š / v / výška sedla)
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KYMCO
LIKE II S 125i CBS
I like it, I love it.

125 ccm
Řidičský průkaz

oranžová lesklá

KYMCO LIKE II S 125i CBS v oranžové lesklé

černá matná

Retro model KYMCO LIKE S 125 přináší změnu: tradiční tvary spojuje
se sportovní linkou, která je zde velmi výrazně prezentována. Tento
mix je velmi povedený a není rozhodně daný jen otickými prvky –
naopak, nové sportovní tuhé zavěšení motoru propůjčuje modelu s
velkým S optimální rovnováhu mezi stabilitou a obratností v každém
okamžiku.
Dále model LIKE S přesvědčuje inteligentně koncipovanými komponenty jako zcela přepracovaným LED osvětlením a praktickými detaily jako je velkorysý úložný prostor pod sedadlem. Tato kombinace
dělá z této novinky perfektního společníka, který je stylový, sportovní
a zároveň praktický.

LED světlomety

Velkorysý úložný prostor

LED zadní světlo a LED blikače

Vyklápěcí stupačky pro
spolujezdce

Příslušenství:

Rozměry
(d / š / v / výška sedla)

1915 / 680 / 1130 / 805 mm

Hmotnost
provozní / celková

128 kg / 283 kg

Objem nádrže

6,5 litrů

Motor

vzduchem chlazený čtyřtaktní jednoválec
se 4 ventily a vstřikováním paliva

Zdvihový objem

125 ccm

Maximální výkon

8,2 kW při 8500 ot.min.

Startér

elektrický

Spojka

odstředivá

Převodovka

bezestupňový variátor

Zavěšení přední / zadní

jednostranná kyvná vidlice, hydr. tlumená
(2 tlumiče se seřiditelným předpětím pružiny)

Brzdy vpředu / vzadu

1 kotouč (220 mm ø) / 1 kotouč (200 mm ø)

Pneumatiky vpředu / vzadu

110/70-12 a 130/70-12

topcase

naskenovat

a dozvědět se ještě více!

nosič zavazadel

KYMCO LIKE II S 125i CBS

velké
ochranné plexi
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KYMCO
AGILITY S 125i CBS
Praktický sportovec!

125 ccm
Řidičský průkaz

modrá matná

matná diamond stříbrná
KYMCO AGILITY S 125i CBS v modrá matná

Modelová řada AGILITY dostává nový přírůstek! S modelem
AGILITY S 125i CBS Vás očekává skútr, který skvěle spojuje mobilitu a radost z jízdy. S jeho agilním podvozkem na velkých kolech se
budete s radostí probíjet městkým provozem. A bude Vám v tom
zdatně pomáhat jeho inovovaný čtyřtakní motor se zvýšeným
výkonem na 7,8 kW. Prostě víc výkonu a víc zábavy! A to vše se
skvělou spotřebou.

Úsporný čtyřtaktní motor se zvýšeným výkonem 7,8 kW
Nový design s kompletním LED osvětlením
16ti a 14ti palcová kola
Výklopné stupačky pro spolujezdce
Pohodlné prostupování
Velkorysý úložný prostor

Příslušenství
připravuje se:

2050 / 735 / 1176 -1282 / 810 mm

Hmotnost
provozní / celková

134 kg / 286 kg

Objem nádrže

7 litrů

Typ motoru

vzduchem chlazený čtyřtaktní jednoválec
se vstřikováním paliva

Zdvihový objem

125 ccm

Max. výkon

7,8 kW při 8500 ot./min.

Startér

elektrický

Spojka

odstředivá

Převodovka

bezestupňový variátor

Odpružení
vpředu / vzadu

hydraulická teleskopická vidlice / jednostranná
kyvná vidlice, hydr. tlumená (2 tlumiče se seřiditelným předpětím)

Brzdy vpředu / vzadu

1 kotouč (260 mm ø) / 1 kotouč (240 mm ø) s CBS

Pneumatiky
vpředu / vzadu

100/80-16 a 120/80-14

naskenovat

a dozvědět se ještě více!

topcase

nosič zavazadel

velké
ochranné plexi

KYMCO AGILITY S 125i CBS

Rozměry
(d / š / v / výška sedla)
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KYMCO
AGILITY CITY+ 125i CBS
Plus ve městě.

125 ccm
Řidičský průkaz

KYMCO AGILITY CITY+ 125i CBS v šedé

šedá

červená

KYMCO AGILITY CITY+ 125i CBS v šedé

Naše AGILITY CITY+ 125i přináší více než jen plus na asfaltových
plochách v centrech velkoměst. Nese v sobě také typické geny
rodiny AGILITY a přesvědčí svým spolehlivým a úsporným motorem. Při manipulaci dosahuje AGILITY CITY+ nových superlativ, a
to díky své nádrži umístěné pod podlahou. Chytře zvolená kombinace různých velikostí kol (přední 16 palců / zadní 14 palců)
zvyšuje pohodlí a plynulost jízdy.
Odkládací schránka s 12V zásuvkou vpředu, úložný prostor pod
sedadlem a pečlivě zpracované detaily, jako parkovací světlo s
LED diodami a vyklápěcí stupačky pro spolujezdce dokazují, že
je skútr AGILITY+ opravdu praktickým partnerem pro každý den.

Úsporný čtyřtaktní motor se vstřikováním paliva
Vyklápěcí stupačky pro spolujezdce
Přední úložný prostor s 12V zásuvkou

Příslušenství:
2050 / 735 / 1210 - 1270 / 810 mm

Hmotnost
provozní / celková

131 kg / 289 kg

Objem nádrže

7 litrů

Typ motoru

vzduchem chlazený čtyřtaktní jednoválec
se vstřikováním paliva

Zdvihový objem

125 ccm

Max. výkon

6,4 kW při 7500 ot./min.

Startér

elektrický

Spojka

odstředivá

Převodovka

bezestupňový variátor

Odpružení
vpředu / vzadu

hydraulická teleskopická vidlice / jednostranná
kyvná vidlice, hydr. tlumená (2 tlumiče se seřiditelným předpětím)

Brzdy vpředu / vzadu

1 kotouč (260 mm ø) / 1 kotouč (240 mm ø) s CBS

Pneumatiky
vpředu / vzadu

100/80-16 a 120/80-14

naskenovat

a dozvědět se ještě více!

topcase

nosič zavazadel

velké
ochranné plexi

KYMCO AGILITY CITY+ 125i CBS

Rozměry
(d / š / v / výška sedla)

43

WWW.KYMCO.CZ

KYMCO
AGILITY CARRY 125i CBS
Král online dodávek.

125 ccm
Řidičský průkaz

KYMCO AGILITY CARRY 125i v diamantově bílé metalíze

Světlomet s LED technologií

diamantově bílá metalíza

Kompaktní čtyřtaktní skútry KYMCO se během let staly synonymem pro praktické a spolehlivé pomocníky v denním provozu.
Pokud hledáte obratný, spolehlivý a věrný transportní prostředek, který s přehledem zvládá džungli velkoměsta, pak je
pro Vás AGILITY CARRY 125i to pravé ořechové. Jeho velkorysé
nosiče vpředu i vzadu nenadchnou jen rozvažeče pizzy, ale i
kurýry, pošťáky a roznašeče letáků. A jeho nákladní kapacita s malými rozměry se skvěle hodí i na nákupy, problém s
parkováním se vyřeší sám od sebe. Dokonce i pod sedalem řidiče
naleznete úložný prostor.
Prostě skútr, který je hoden svého jména.

Velkorysé nosiče zavazadel vpředu a vzadu
Úsporný čtyřtaktní motor
Světlomet s LED technologií
Silná kotoučová brzda vpředu
Ideální pro kurýrní a doručovací služby

topcase

Příslušenství:

Rozměry
(d / š / v / výška sedla)

1925 / 695 / 1110 / 800 mm

Hmotnost provozní / celková 123 kg / 289 kg
6 litrů

Motor

vzduchem chlazený čtyřtaktní jednoválec se vstřikováním paliva

Zdvihový objem

125 ccm

Maximální výkon

6,8 kW při 7500 ot./min.

Startér

elektrický

Spojka

odstředivá

Převodovka

bezestupňový variátor

Zavěšení přední / zadní

hydraulická teleskopická vidlice / jednostranná
kyvná vidlice, hydr. tlumená (2 tlumiče se seřiditelným předpětím)

Brzdy vpředu / vzadu

1 kotouč (220 mm ø) / 1 kotouč (200 mm ø)

Pneumatiky vpředu / vzadu

120/70-12 a 130/70-12

naskenovat

a dozvědět se ještě více!

nosič
zavazadel
topcase

nosič velké
zavazadel
ochranné plexi

velké
ochranné plexi

KYMCO AGILITY CARRY 125i CBS

Objem nádrže
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perleťově bílá

černá

modrá

KYMCO AGILITY 50 v perleťově bílé

KYMCO AGILITY 50 / 50 25 km/h
Úsporný 4taktní motor

Příslušenství:

Přední kotoučová brzda
Halogenové světlomety
Blinkry s čirou optikou
topcase

Rozměry
(d / š / v / výška sedla)

1920 / 685 / 1130 - 1150 / 825 mm (25 km/h)
1920 / 685 / 1130 - 1150 / 830 mm (45 km/h)

Hmotnost
provozní / celková

97 kg / 247 kg

Objem nádrže

5 litrů

Motor

vzduchem chlazený 4taktní jednoválec

Zdvihový objem

50 ccm

Maximální výkon

2,3 kW při 6500 ot./min. (25 km/h)
2,4 kW při 7000 ot./min. (45 km/h)

Startér

elektrický / nášlapný

Spojka

odstředivá

Převodovka

bezestupňový variátor

Zavěšení přední / zadní

hydraulická teleskopická vidlice / jednostranná kyvná vidlice,
hydr. tlumená (1 tlumič se seřiditelným předpětím pružiny)

Brzdy vpředu / vzadu

1 kotouč (180 mm ø) / buben

Pneumatiky vpředu / vzadu

120/70-12 a 130/70-12

velké
ochranné plexi

25 km/h

25 km/h
Umrüstkit
(auf Anfrage)

KVALITA NEMUSÍ STÁT VÍC
SPEEDS HELMY

SPEEDS „EVOLUTION III“
INTEGRÁLNÍ HELMA
•
•
•
•

k dispozici v různých barvách a designech
dostupné velikosti XS až XXL
vyjímatelná a příjemná vnitřní výplň
mikrometrický uzávěr

84,95 EUR

JET HELMA

JET HELMA SE SLUNEČNÍ CLONOU

SPEEDS CULT
+ DANGER CULT

SPEEDS CITY II
• k dispozici v různých barvách a
designech
• integrovaná sluneční clona
• dostupné velikosti XS až XXL
• mikrometrický uzávěr

• k dispozici v různých barvách a
designech
• dostupné velikosti XS až XXL
• vysoce kvalitní vyjímatelná vnitřní
výplň připomínající kůži / nappa
• mikrometrický uzávěr

69,95 EUR

VYKLÁPĚCÍ HELMA SE SLUNEČNÍ CLONOU

JET HELMA SE SLUNEČNÍ CLONOU

SPEEDS COMFORT II
•
•
•
•

84,95 EUR

k dispozici v různých barvách
integrovaná sluneční clona
dostupné velikosti XS až XXL
mikrometrický uzávěr

149,95 EUR

SPEEDS CULT
SE SLUNČNÍ CLONOU
• integrovaná sluneční clona
• dostupné velikosti XS až XL
• vysoce kvalitní vyjímatelná vnitřní
výplň připomínající kůži / nappa
• mikrometrický uzávěr

od

79,94 EUR

VŽDY PRVOTŘÍDNĚ VYBAVENI.

K perfektnímu požitku z jízdy patří také správné oblečení a funkční příslušenství. V segmentu
příslušenství Vám k Vašemu vozidlu KYMCO doporučujeme naší vlastní značku SPEEDS.
Maximální funkčnost a prvotřídní kvalita za dostupné ceny. Na oblečení a příslušenství značky
Speeds se zeptejte u Vašeho prodejce.

KYMCO AGILITY 50 | SPEEDS PERFORMANCE PARTS

od

od

WWW.SPEEDS.EU
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KYMCO
MXU 700i EPS ABS T3b
Prémiová třída

Největší zástupce modelové řady MXU s motorem o obsahu 700 ccm je i po
letech stále králem celé řady. Nyní pod novým označením MXU 700i ESP ABS
T3b přichází s kompletně inovovaným designem a spoustou technických
vylepšení. A jeho sériová výbava je nejkomplexnější, jaká kdy byla.
Poprvé v sériové výbavě elektrický posilovač řízení s proměnným účinkem
lehoučce ovládá mohutná 14ti palcová litá kola obutá do legendárních
pneumatik Maxxis Big Horn. To mu zároveň dává velkou světlou výšku, která
je v těžkém terénu tak důležitá. Odletující bahno zachytává nově designovaná
lakovaná karoserie se širokými lemy, která zároveň integruje nová přední LED
světla a poprvé je zde palivová nádrž o objemu 21 litrů umístěna pod sedadlem
kvůli snížení těžiště, což zvyšuje stabilitu při přejiždění velkých nerovností,
kterou dále podporuje stabilizátor na zadní nápravě.
Pohon je zde řešen automatickou převodovkou s variátorem, stálým
pohonem zadních kol a elektricky připojitelným pohonem přední nápravy s
uzávěrkou, nechybí zpátečka a ani redukce. Pro sjíždění svahů je zde velmi
účinná motorová brzda a pro zapeklité situace je zde značkový elektrický
naviják. Veškeré jízdní údaje může řidič odečítat z nové digitální palubní desky.
Pro posádku jsou zde dvě regulérní homologovaná místa, dále tažné zařízení s
homologací a jako největší novinka v oboru pracovních čtyřkolek je zde systém
ABS, který jistě již všichni dobře znají z osobních automobilů. Díky tomuto
systému a homologaci T3 zde není žádné rychlostní ani výkonové omezení, jste
prostě na silnici s plným výkonem! Naprostá výjimka mezi ostatními značkami!

Helma SPEEDS „X-Street"
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KYMCO MXU 700i EPS ABS T3b
v perleťově bílé/oranžové

KYMCO
MXU 700i EPS ABS T3b
Díky ABS otevřený výkon a rychlost v TP
Homologace pro dvě osoby (T3b)
Elektrický posilovač řízení
Pneumatiky Maxxis Big Horn
700 ccm jednoválec se vstřikováním
Tažné zařízení a naviják v sériové výbavě
Atraktivně lakované plasty
perleťová bílá oranžová

Pneumatiky Maxxis Big Horn na matně černých alu ráfcích

titanová stříbrná metalíza

černá matná

Tažné zařízení

Sedadlo pro spolujezdce s držáky

409 kg provozní hmotnost

Rozměry (d / š / v)

2140 / 1245 / 1340

Hmotnost
provozní / celková

409 kg (484 kg včetně náplní a řidiče 75 kg) / 577 kg

Objem nádrže

21 litrů

Motor

jednoválcový, kapalinou chlazený 4takt
se čtyřventilovou technikou a vstřikováním paliva

Zdvihový objem

695 ccm

Maximální výkon

34,0 kW při 6250 ot./min

Startér

elektrický

Spojka

odstředivá v olejové lázni s motorovou brzdou

Převodovka

bezestupňový variátor se zpátečkou a redukcí,
el. připojitelný pohon přední nápravy, elektrická
uzávěrka přední nápravy a parkovací poloha

Zavěšení přední / zadní

dvojitá A-ramena se seřiditelným předpětím
dvojitá A-ramena se seřiditelným předpětím, stabilizátor

Brzdy vpředu / vzadu

2 kotouče (Ø 202 mm) a ABS / 2 kotouče (Ø 202 mm) a ABS

Pneumatiky vpředu / vzadu

26x8-14“ a 26x10-14“

Pohon

Kardanem

naskenovat

a dozvědět se ještě více!

KYMCO MXU 700i EPS ABS T3b

34 kW (46,2 PS) při 6.250 ot./min
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KYMCO
MXU 550i ABS OFFROAD T3b
Zná jen jeden směr: vpřed.

Obratná MXU 550i ABS T3b Vás stejně jako její větší sestra MXU 700i ESP ABS T3b
přesvědčí svým designem ve stylu SUV, optimalizovaným komfortním podvozkem
a výkonným moderním motorem se čtyřventilovou technikou a vstřikováním
paliva.
Technický základ tohoto modelu byl opět přepracován a vylepšen. Díky novému
designu karosérie s výraznou přídí vozidlo dále získalo na atraktivitě, pomocí
doplňků a příslušenství ho lze ještě dále individualizovat.
Jak je již u všech ATV značky KYMCO dobrým zvykem, jsou všechna kola uložena
nezávisle, vzadu navíc se stabilizátorem. Dále zde klasicky najdete motorovou
brzdu, stabilní nosiče zavazadel vpředu i vzadu, tažné zařízení a nově také značkový
naviják v sériové výbavě. Pro průchodnost terénem zde naleznete elektricky
připojitelný pohon přední nápravy s elektrickou uzávěrkou a redukci.
Jako největší novinka v oboru pracovních čtyřkolek je zde systém ABS, který jistě již
všichni dobře znají z osobních automobilů. Díky tomuto systému a homologaci
T3 zde není žádné rychlostní ani výkonové omezení, jste prostě legálně na
silnici s plným výkonem! Naprostá výjimka mezi ostatními značkami!

Helma SPEEDS „X-Street"
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KYMCO MXU 550I ABS OFFROAD T3B
v zelené matné

KYMCO
MXU 550i ABS OFFROAD T3b
Díky ABS otevřený výkon a rychlost v TP
Homologace pro dvě osoby (T3b)
Nezávislé zavěšení všech kol a stabilizátor vzadu
Přední a zadní nosič
Motorová brzda
Tažné zařízení

zelená matná

Světlomet

modrá matná

černá / červená

Úložný prostor

Naviják

373 kg provozní hmotnost

Rozměry (d / š / v)

2140 / 1245 / 1250

Hmotnost
provozní / celková

373 kg (448 kg včetně náplní a řidiče 75 kg) / 577 kg

Objem nádrže

21 litrů

Motor

jednoválcový, kapalinou chlazený 4takt
se čtyřventilovou technikou a vstřikováním paliva

Zdvihový objem

501 ccm

Maximální výkon

26,0 kW při 6500 ot./min

Startér

elektrický

Spojka

odstředivá v olejové lázni s motorovou brzdou

Převodovka

bezestupňový variátor se zpátečkou a redukcí,
el. připojitelný pohon přední nápravy, elektrická
uzávěrka přední nápravy a parkovací poloha

Zavěšení přední / zadní

dvojitá A-ramena se seřiditelným předpětím
dvojitá A-ramena se seřiditelným předpětím, stabilizátor

Brzdy vpředu / vzadu

2 kotouče (Ø 202 mm) a ABS / 2 kotouče (Ø 202 mm) a ABS

Pneumatiky vpředu / vzadu

25x8-12“ a 25x10-12“

Pohon

Kardanem

naskenovat

a dozvědět se ještě více!

KYMCO MXU 550i ABS OFFROAD T3b

26,0 kW (35,4 PS) při 6500 ot./min
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KYMCO PROSPEKT 2022
Veškerá vyobrazení a technická data odpovídají stavu v době tisku. Změny v provedení a barvách
jsou kdykoli a bez předchozího upozornění možné. Změny a omyly jsou vyhrazeny.
Stav: Září 2022

www.myc3.com

SCOOTER / ATV

JEDNODUCHÉ FINANCOVÁNÍ
Společně s naším partnerem ESSOX s.r.o. Vám KYMCO nabízí atraktivní možnosti ﬁnancování. O výši splátek sami
prostřednictvím volitelné délky splácení a výškou akontace. Obraťte se jednoduše na některého z autorizovaných
prodejců značky KYMCO, který Vám během několika minut dokáže vytvořit osobní nabídku ﬁnancování.

Další informace obdržíte u autorizovaného prodejce KYMCO

Dovozce pro Českou republiku
MSA Motor Sport Accessoires GmbH
Am Forst 17b
D-92637 Weiden i.d.OPf.
Telefon +49 961 3885 207
Mobil +420 724 242 030
info@kymco.cz

MPCZ1200RB

Veškeré ceny naleznete v aktuálním ceníku!

