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Elektrické
skútry
nejen pro seniory

K vyzkoušení a okamžitému
odběru okolo 40 druhů skútrů
a více jak 300 kusů skladem!
Co Vaše firma nabízí?
Největší výběr elektrických skútrů
– nových i zánovních, s možností
vyzkoušení, poradenský servis,
záruční i pozáruční servis,
rozvoz výrobků. Poskytujeme
pomůcky i na splátky bez navýšení. Ke každému klientovi
přistupujeme individuálně.
Pro koho jsou elektrické
skútry určeny?
Jednoduše řečeno, pro každého.
Ať už máte jakékoliv zdravotní
omezení, potíže s chůzí, s dýcháním, jste po operaci. Obsluhu
zvládne každý, je velice jednoduchá. Ovládat jej můžete dokonce
jen jednou rukou při jízdě dopředu i vzad. Přijď te si k nám vyzkoušet z několika druhů elektrických
skútrů a zjistíte sami jak jednoduché to je.
Kde všude mohu s těmito
skútry jezdit?
S elektrickými skútry můžete jezdit na chodníku, po stezkách,
cyklostezkách, vozovce, dokonce i po nezpevněném terénu. Pro
řízení nepotřebujete vlastnit řidičský průkaz. Na chodníku je brán
jako vozík pro handicapované,
na silnici je vnímán jako kolo
a můžete s ním jezdit u pravé
krajnice. Je vybaven světly,
směrovkami, klaksonem.

STERLING
SWIFT
– vhodný do
stísněných
prostor např.
do paneláků,
nosnost 135 kg,
rychlost 10 km/h
Akční cena
18 000 Kč

PRIDE
LUNA
– vhodná
do terénu,
nosnost 160 kg,
rychlost 15 km/h
Akční cena
21 800 Kč

Jak správně vybírat?
Jednotlivé typy mají různé výkony
a je třeba při výběru přihlédnout
k tomu, kde a jak jej bude člověk
používat. Důležité je zdůraznit, že
jsou vhodné pro celoroční provoz.
Pokud se nemůžete rozhodnout
mezi typy, je možné dovézt dva,
tři skútry přímo domů k zákazníkovi, aby mohl srovnávat. Přímo
na místě, kde se bude nejčastěji
pohybovat, si vyzkouší jejich vlastnosti, vybere optimální variantu
a zjistí, jestli se vejde do výtahu
nebo dobře zaparkuje.
Kam se obrátit při potřebné opravě či servisu?
Naše firma dlouhodobě poskytuje záruční i pozáruční servis,
který provádí vyškolený technik.
Také máme veškeré náhradní
díly na všechny pomůcky, které prodáváme. Jezdíme po celé
České i Slovenské republice.

INVACARE
METEOR
– vhodný do
venkovních
prostor, kopců
s větším
stoupáním,
nosnost 175 kg,
rychlost 17 km/h
Akční cena
35 000 Kč
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Pobočka Praha:
773 134 355
Pobočka Napajedla:
773 488 161
Pobočka Skalica (SK):
00421 908 127 884
www.lpnvoziky.cz
www.voziky-skutre.sk

