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Bevægelsesfrihed 
året rundt

Vi giver dig frihed til at køre uden kørekort

Margrethe  fortæller...

”Jeg har fået en
nemmere hverdag”
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Bach Delux 26 er vores kabine-scooter, som 
giver dig bevægelsesfrihed året rundt. Der er 
hverken begrænsninger for hvornår du kan 
kører i supermarkedet eller besøge familie og 
venner. Med det skiftende danske vejr, sidder 
du både godt og tørt inden døre. De store døre 
giver dig en rigtig nem ind- og udstigning, også 
hvis benene er lidt stive, eller du døjer med 
dårlig ryg, bruger kørestol eller ligende.

 
Den er super økonomisk, kun få kroner pr. 
opladning, forurener ikke, og der er ingen støj 
for omgivelserne - Grøn Energi!  
Motoren er vedligeholdelsesfri, som yder helt 
op til 1200 W ved spidsbelastning og har derfor 
en overlegen styrke i langt de fleste kørsels 
situationer.
 
Så er du træt af regn og kulde i de kolde 
måneder, men samtidig vil nyde solen og 
varmen i de varme måneder, ja så er Bach 
Delux 26 med sit lækre design og store 
flexibilitet det helt rigtige valg til dig.
 
Hybrid plug-in kit
Det bedste fra 2 verdner, som kombinerer den 
elektriske motor med en benzinmotor. Så du 
kan lade batterierne når du kører. 

Hos Kabinescooter.dk har vi stor viden indenfor 
el-køretøjer på det danske marked 
Det spejler sig i vores tilbagemeldinger fra 
vores kunder og deres pårørende. Disse er af 
afgørende betydning i vores bestræbelse for 
at kunne blive endnu dygtigere til at kunne yde 
den allerbedste service.
 
Firmaet er inde i en rivende udvikling, hvor vi 
har udvidet vores sortiment betragteligt, både 
hvad angår vores nyeste model Bach Delux 26 
men også på udbuddet af ekstraudstyr.

Bach Delux 26 er blevet taget super godt imod 
af vores kunder, og vi forventer os meget af 
“elbilen” i de kommende år. Bach Delux 26 er 
typegodkendt hos trafikstyrelsen og må kører 30 
km/t, uden kørekort og nummerplader.

Bach Delux 26 er et grønt kvalitets køretøj. 
Et godt alternativ til, hvad der ellers er på 
markedet af lignende køretøjer, som er 
benzindrevner, som både larmer og forurener.

Kvalitet
 Vi bestræber os på at vores køretøjer skal være 
de bedste køretøjer på markedet, både hvad 
angår køretøjets sikkerhed og kvalitet.
 
Tryghed
Du skal være tryg ved både vores køretøjer, 
ved firmaet, samt når du bevæger dig rundt 
ude i trafikken.
 
Livsglæde
Vi bestræber os på, at vi kan levere et køretøj 
til dig, som både er sjovt og nemt at køre i. Som 
kan give dig en masse livsglæde.

 
Vi håber, at når du læser i dette katalog kan, 
du danne dig et indtryk af kabinescooter.dk, 
se vores smarte Bach Delux 26, få indblik i vores 
værdier og opdage hvordan vi kan hjælpe dig 
bedst muligt.
 
Personerne bag kabinescooter.dk har nok 
Danmarks største erfaring i denne branche. 
Derfor føler vi os rigtig godt klædt på til at 
hjælpe dig.

Vi vil vores kunder det bedste og det afspejles i vores 
kerneværdier: Kvalitet - Tryghed og Livsglæde

”
Bach Delux 26 er vores 

kabine-scooter, som giver dig 
bevægelsesfrihed året rundt 

uanset vind og vejr..

”

FAKTA

• 30 km/t
• A-batteri  op til 60 km på en opladning
•Uden nummerplader
•Grøn energi
•Ingen vægtafgift
•Ingen parkeringsproblemer
•Lækkert design og komfort
•14 dages returret på din kabinescooter *
•Typegodkendt af trafikstyrelsen

Færdselsregler
•Du behøver ikke kørekort for at køre en   
  Bach Delux 26. Dog skal unge under 18  
  have knallertkørekort
• Der kræves ikke nummerplade
• Må køre på cykelstier
• Max tilladte hastighed er 30 km/t
• Styrthjelm og sikkerhedssele er ikke 
   påbudt
• Lys i lygtetændingstiden er påbudt
• Trafikmæssigt betragtes den som en 30 
   knallert

*14 dage returret gælder kun ved fjernsalg. Ordre bestilt 
over telefonen eller på hjemmesiden.

Velkommen til
Kabinescooter.dk

Du får frihed til at 
komme rundt...
...og det kræver ikke kørekort

2



5

www.kabinescooter.dkWWW.Kabinescooter.dk

Dine behov og gode
lånemuligheder
Du får en Kabinescooter til dine behov

Til kabinescooteren skal der ses på hvilket kør-
selsbehov der er. Ved en alm. Bach Delux 26 
fås den med et A85 batteri, som kan kører op 
til 60 km på en opladning. Hvis kørselsbehovet 
er over 60 km. på et opladning råder vi til, at 
batteriet bliver skiftet ud med et S batteri. Vi 
har forskellige størrelser af S batterierne ift. hvor 
stort kørselsbehovet er.

Kørselsbehovet op til 60 km.
A-batteriet har følgende funktioner

• Kører op til 60 km. på en opladning
• Forholdsvis tungt batteri
• En ekstern oplader, som ikke er 
   modstandsdygtig overfor vind og vejr
• Batteriet skal vedligeholdes over vinteren 
• Opladningstiden er 6-8 timer

Kørselsbehov over 60 km.
S-batterierne har følgende funktioner

• Oplader dobbelt så hurtigt som et A-batteri
• Oplades direkte fra en 220 volt stikkontakt
• Er modstandsdygtig overfor vind og vejr
• Det taget kun 4-6 timer at oplade
• Mulighed for “Klat ladning”
• Utrolig lang levetid 8-10 år - 800 lifecycle
• S-batterierne er endvidere udstyret med et
   BMS-sikkerhedssystem, som sørger for at 
   batteriet ikke bliver skadet
• S batteriernes ladeområde 0 - 50° C 
   S batteriernes kørselsområde -20 - 60°C

Importørens telefonnummer til tekniske 
spørgsmål eller ardre informationer du har 
brug for.

Telefon +45 30 742 743

Prøv mig
Ønsker du at se og prøvekøre en Bach Delux 26, så ring 
til os og bestil en gratis fremvisning hjemme hos dig.

FINANSIERING
Vi har indgået samarbejde med flere 
forskellige af de største finansierings- 
selskaber i Danmark og kan derfor hjælpe 
dig med finansiering af købet så du kan 
dele betalingen op i mindre bidder hver
måned over en årrække.

Vi finder sammen med dig den billigste 
type finansiering som passer til det dit 
behov.

Det du skal:
Du finder relevante informationer frem,
årsopgørelse, lønsedler. m.v. 
Ringer til os på telefon 30 742 743.

Det vi gør:
Vi indsamler dine oplysninger og 
sammenligner mellem de forskellige 
finansieringsselskaber og finder det billigste 
tilbud til dig. Kreditvurdering af privatkunder 
er meget individuelt i dag.

Derfor er det bedst altid at få flere til at 
give tilbud på finansiering, så du skal 
betale mindst muligt i rente. Det vil vi gerne 
hjælpe dig igemmen.

Alle finansieringstilbud er uforpligtende og 
der er 14 dages fortrydelsesret.

Tilskud fra kommunen
Vi gør opmærksom på muligheden for at 
søge tilskud hos din kommune er 50% eller 
max. op til 8.995 kr. 

PRISER
Den totale pris for Kabinescooter
og batteri
Bach Delux 26 med A85 49.495 kr.
Bach Delux 26 med S90 57.795 kr.
Bach Delux 26 med S100 64.995 kr.
Bach Delux 26 med S125 72.195 kr.
Bach Delux 26 med S200 87.695 kr.
Bach Delux 26 med S400 99.995 kr.
Bach Delux 26 med Hybrid 77.995 kr.

Typisk finansieringseksempel for:
Bach Delux 26 med S100 er 1.400-1.500 kr. pr. mdr. 
Bach Delux 26 med A85 er 900-1.200 kr. pr. mdr. 
Bach Delux 26 med S400 er 2.000-2.400 kr. pr. mdr.

Læs mere om lånetilbud på side 5.

Rækkevidde op til:

Standart udstyr som følger med:
Radio med usb og kortlæser, fjernbetjent 
alarmsystem, bakkamera, soltag, alu fælge, 
usb oplader, elektrisk varmesystem.

Bach S200 155 km

Bach S400 210 km

Andre mærker 60 km

4
Fåes i 5 farver rød, hvid, blå/hvid, limegrøn og mocca.

Bach S100

Bach A85 60 km

90 km

Bach S90 55 km

Mestsolgt

Bach S125 115 km
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Margrethe fortæller...

Jeg har fået en
nemmere hverdag 

“Jeg har været så heldig at få min Bach 
kabinescooter, i samarbejde med kabine-
scooter.dk.
 
“Det startede med at jeg mødte op på fir-
maadressen, hvor en fra kabinescooter.com 
tog imod mig med et smil. 
“Jeg blev med det samme budt på en kop 
kaffe, hvorefter medarbejderen begyndte at 
spørge ind til, hvad han kunne hjælpe mig 
med? 

 

“Jeg forklarede, at jeg havde brug for et 
køretøj, der både var flot og komfortabel også 
skulle den kunne kører mig til mine forskellige 
gøremål hver dag, som var både at handle 
ind og besøge mit barn og mit barnebarn, 
som boede 30 km. fra hvor jeg boede.
 
“Han fremviste mig med det samme ka-
bine-scooteren, Bach Delux 26, som i øvrigt 
også var det første jeg lagde mærke til da jeg 
kom indenfor”. 
 
Den var virkelig flot i sit design, men jeg var lidt 
skeptisk overfor, om der var plads nok for mig 
til at sidde i den og om der var plads nok til 
at kunne have varer med når jeg var ude og 
handle?
 
“Han åbnede døren og jeg kunne se, at den 
der var super nem at åbne og foran stod en 
lækker kabine med overraskende gode plads 
muligheder. Her ville der nemt være plads til 
mig foran når jeg kørte og endvidere massere 

af plads til alt hvad jeg skulle have med både 
hvad angår når jeg skulle handle ind, besøge 
mine børn og børnebørn.

“Herefter spurgte han om jeg ikke ville uden-
for og få en prøvetur og jeg svarede med det 
samme, ja”.
 
“Vi gik udenfor hvor en kabinescooteren 
magen til, stod klar til fremvisning og prøvetur. 
Medarbejderen var både omhyggelig og 
præcis til at fremvise hvordan kabinescooter-
en fungerede og hvordan jeg skulle køre den. 
Han viste mig, hvordan de forskellige knapper 
og håndtag fungerede. “Jeg satte mig ind i 
den og begyndte at kører. Der var rigtig godt 
optræk og jeg oplevede hurtig hvor støjsvag 
og brugervenlig den var at kører i. 
 
Jeg følte mig rigtig tryg, ved at jeg ikke kun 
havde mulighed for at bruge sidespejlene, 
men her havde jeg også fornøjelsen af at se 
hvad der var bag mig med et bakkamera - 
det synes jeg virkelig var smart. Efter at have 
bakket den på plads steg jeg ud og vi gik 
indenfor”.
 
Jeg fortalte om min tur og spurgte ind til priser 
og hvor lang en kabinescootere kan kører på 
en opladning?. 
 
Han forklarede mig om de forskellige batterier 
han kunne tilbyde og vi kom frem til, at med 
et kørselsbehov på 65 km om dagen, skulle jeg 
have monteret en S100 batteripakke, i stedet 
for en almindelig A85 batterietpakke.
 
“Medarbejderen tog en slutseddel frem, som 
vi I fællesskab begyndte at udfylde. Jeg kunne 
se, at jeg kunne opnå en kontantrabat på 5 %, 
hvis jeg kunne betale ved bestilling.
Efter at have udfyldt sedlen kom han med en 
leveringsdato for, hvornår han kunne levere 

” Jeg havde brug for et køretøj, 
der både var flot og komfortabel 

og så skulle den kunne kører 
mig til mine forskellige 

gøremål hver dag”

den. Jeg følte mig tryg ved handlen og skrev 
under på tilbuddet og glædede mig meget til, 
at den blev leveret”.
 
“Efter at kabinescooteren er blevet leveret 
og jeg har kørt et par måneder i den, kan jeg 
virkelig mærke, at den har givet mig en masse 
livsglæde. Jeg har nu fået en masse frihed til 
at kører hen til mine daglige gøremål”. 

Jeg kan kun anbefale kabinescooter.dk. De 
var omhyggelige og grundige i deres 
rådgivning i det rigtige køretøj til mig. 

” Jeg har virkelig kunne mærke, 
at den har givet mig en 

masse livsglæde ”

Hekter - Dieselfyr

Pris 8.995,-

Stokkeholder

Pris  495,-

Rollatorholder

Pris 995,-

Bakspejl

Pris 95,-

Vi har et stort udbud af ekstraudstyr til Bach Delux 26 kabinescooteren, som kan være med 
til både at opfylde dit kørselsbehov og køreoplevelse. Det kan til sidst ende ud med, at gøre 
din kørsels glæde endnu større. Her vises et lille udpluk af sortimentet. For at se alt ekstraudstyr 
besøg vores hjemmeside kabinescooter.dk eller ring til os for at høre om mulighederne.

Undervogns- 
behandling 
Pris 1.495,-

Solskærm

Pris 125,-

Bremsegrebs lås 449,-
Fodpumpe 495,-
Vinterdæk kpl. sær  1.795,-*
Sikkerhedsbælte 429.-*
Top Case 2.795,-*
Lyddæmp. af kabine 1.895,-*
Pulverslukker 289.-
Ekstra fjernlygter  795,-*
FM og DAB+ radiokit 4.695,-*
Kørestolsholder 5.995,-*
Hundesele 495,-*
Ekstra lang ladeledning 249,-
Fod gaspedal 1.795,-*
Aflastning til gashåndtag 69,-
Tagbøjler 1.895,-*
Punkteringsvæske 795,-*
Og mange flere
* Priserne er incl. motering.
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Forhandler:

Kabinescooter.dk

Prøv mig
Ønsker du at se og 

prøvekøre en Bach Delux 

26 så ring og bestil en gratis 

fremvisning hjemme hos dig.

Bliv sikker i trafikken

Vi tilbyder køreundervisning i 

el-scooter op til 30km/t. 

Ring og hør mere om priser og

bestilling af tider på

telefon 30742743


