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Uitvoering
De Etalian is voorzien van een sterke 2 KW motor. Standaard uitgevoerd
met 1 uitneembare 20 ah Lithium ion batterij, een key less start & go
systeem, alarminstallatie en standaard voorzien van een oplader 4 Ah.
Wij maken uitsluitend gebruik van A-kwaliteit accu’s (LG/Samsung/
Panasonic).
Optioneel kan de Etalian uitgevoerd worden met:
• Windscherm (hoog model)
• Een tweede 20 of 32 ah uitneembare Lithium Ion batterij
• Opklapbaar achter bagagerek
• Top koffer in de kleur van de scooter i.c.m. verlengde bagagerek
• Snellader 12 Ah
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Etalian heeft een landelijk dealernetwerk.
Hierdoor is de scooter ook in uw regio
verkrijgbaar!

| Beeldmerk

Etalian
electric scooters

Kijk voor de dichtstbijzijnde dealer
op www.etalian.nl

www.etalian.nl

| Favicon

Wil je weten welke Etalian het best voldoet aan jou wensen? Neem dan contact met ons op,
E afspraak voor een| vrijblijvende
Beeldmerk
of maak een
proefrit.

Etalian
electric scooters
www.etalian.nl

| Favicon

Etalian

Stijlvol van A naar B met een
elektrische scooter van Etalian
E
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Etalian
electric scooters
www.etalian.nl

| Favicon

Travel
in style
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Etalian:
perfectie tot
in detail

E

De elektrische retro scooter van Etalian is verkrijgbaar in diverse kleuren waaronder Retro Blue Shine, Grey Metallic, White Shine, Black Shine,
Matt Black, Mint Green en Bright Yellow. Natuurlijk kun je de Etalian helemaal naar je persoonlijke wensen stylen met de diverse accessoires zoals een
windscherm, bagagerek, top-koffer of zadelkeur. Bekijk de mogelijkheden op www.etalian.nl
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Do it your
own way

Stijlvol van A naar B met een
elektrische scooter van Etalian

Het comfort van een elektrische scooter

Stijlvol én milieuvriendelijk!

Kwaliteit en veiligheid

Wil je gemakkelijk en snel van A naar B reizen? Dan koop je de Etalian
elektrische scooter. Deze scooter is niet alleen milieuvriendelijk en stil,
maar bovendien erg comfortabel en elegant. Met zijn retro uiterlijk ben
je met de Etalian een opvallende verschijning in het verkeer.

De elektrische retro scooters van Etalian zijn erg comfortabel. Zo zit je op
de buddyseat van de scooter vorstelijk en is de scooter bovendien uiterst
stil. Rijd je door de natuur met de Etalian, dan hoor je alleen het geluid van
de wind en de vogels.

De Etalian is niet alleen stijlvol en comfortabel, maar ook hip en milieuvriendelijk. De Etalian rijdt namelijk volledig elektrisch, dus geen uitlaatgassen zoals de conventionele scooters. Via de stroom uit je stopcontact
kun je de accu van je Etalian opladen, het tankstation kun je dus voortaan
voorbij rijden. Hierdoor draag je met de Etalian actief bij aan een
beter milieu.

Kwaliteit en veiligheid staan hoog in het vaandel bij de Etalian. Koop je
een Etalian, dan weet je zeker dat je een goede investering doet. Zo ziet
de scooter er niet alleen hip uit en rijdt deze lekker, maar is de elektrische
scooter van uitstekende kwaliteit. Kabels zijn weggewerkt, carrosseriedelen zijn afgedekt en de Etalian voldoet aan alle moderne veiligheidseisen van dit moment.

Om de Etalian nog comfortabeler te maken, kun je deze uitbreiden met
een windscherm, een verlengd bagagerek of topkoffer. Met diverse opties
kun je de Etalian helemaal aanpassen aan jouw wensen en eisen.
Bovendien kunnen we je zadel in echt leer laten bekleden waardoor deze
een nog chiquere uitstraling krijgt.

Zo is de Etalian zowel voor als achter uitgevoerd met hydraulisch
bediende en geventileerde schijfremmen, A-merk accu met overbelastingbeveiliging. Verder is de Etalian uitgerust met instelbare schokbrekers,
in combinatie met 10 inch banden en een lange wielbasis. Hierdoor heeft
de scooter een uiterst stabiele wegligging, ook op hobbelige wegen.

