
 

 

KOMFORTABEL, 
 

ØKONOMISK 
  
 OG SIKKER 

 

5432 Any Street West 

Townsville, State 54321 

555.543.5432 ph   

555.543.5433 fax 

www.yourwebsitehere.com 

techno logy  
co n su l t i n g  

ØKO NOM IS K  OG  M ILJØV ENL IG  TRA NSPO RT 

CITY ELF 
E L S CO OT E R 

 

I en City Elf sidder  

du behageligt I de komfortable bilsæder.  

Du sidder i en lukket kabine, med 3-punktssele, så 

du er mere sikker end på en normal scooter, og du 

er samtidig både beskyttet mod vejret og behøver 

ikke styrthjelm. 

 

En City Elf ligger mange tusinde kroner under de 

andre kabinescootere på markedet, men der er ikke 

gået på kompromis: 

 

• EU-godkendt. 

• Godkendt til 2 (som første I DK). 

• Godt vejgreb. 

• Nem opladning. 

• Billig i drift. 

• Masser af ekstraudstyr som standart. 

• Sikkerhedsudstyr designet til DK. 
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CI TY I MP ORT AP S  

FREMTIDENS TRANSPORT 

STANDART-UDSTYR I  2018  MODELLEN:  
 

 Bak-kamara 

 Anti-charge (kan ikke starte mens ladekabel sidder i) 

 Komfort-Forsæde i imiteret læder 

 Radio med MP3-afspiller 

 El-sideruder 

 Varmeblæser 

 Central-lås 

 Kabine-lys 

 Dør-varsel (hvis dør ikke er lukket ved kørsel) 

 Fuld-måtte til gulv 

 

 

 

 

PLADS TIL 2 PERSONER 
F O R S Æ D E  M E D  3 - P U N K T S S E L E  

  
CityElf elscooter er stadig eneste scooter der kan indregistreres  

til 2 personer på det danske marked. Desuden er der  

designet sikkerhedsudstyr efter danske behov, 

som f.eks. bedre seler og bremser. 

 CE25 eller CE40? 
     Vælg den model der passer dig; 

CE2 5  -  C i t y  E l f  me d  ma ks .  2 5  km/ t  

Med en topfart på 25 km/t defineres CE25 som en 

Knallert-30. Det betyder at hvis du er født før 1995 

behøver du ikke kørekort. 

Må køres af 16-årige med kort til lille knallert. 

 

CE4 0  –  C i t y  E l f  me d  ma ks .  4 0  km/ t  

Med en topfart på 40 km/t defineres CE40 som en 

Knallert-45. Det betyder du skal have kørekort til bil, MC 

eller stor knallert.  

Du kører på vejbanen og følger i de fleste tilfælde samme 

færdselsregler som biler. Ideel til bykørsel! 

 

 

Begge modeller er meget letkørte, har en lille 

venderadius og overskueligt instrumentbræt. 

 

 

Modellerne fås i farverne hvid eller rød –begge med sort 

finish. Interiør er i sort plast, gummi og imiteret læder. 

 

 

VI STØTTER MILJØET:  

City Import støtter projekter der mindsker CO2-udslip. I 

denne omgang går støtten til produktion af elkraft i 

Indonesien. 

 

INDRE GIS TRE RI NG  

CE40 skal indregistreres som Knallert-45 

(stor knallert). 

CE25 kan registreres som Knallert-30 (lille 

knallert) eller køres som hjælpemiddel til 

gangbesvær (handicap) uden registrering. 

Der gælder specielle regler for handicap-

scootere, bl.a. kan der søges tilskud. 

Sikr dig at du følger gældende regler. 

 

TE KNI S KE S PE CI FI KATI ONE R  

Kører op til 70 km pr. opladning. 

 

Oplades på 6 til 8 timer med almindeligt  

220 volt stik. (7,5 Ah) 

 

Skivebremser for og bag + håndbremse. 

 
Højde: 148 cm 
Længde: 226 cm 
Bredde: 112 cm 
Egenvægt: 270 kg 
Totalvægt: 450 kg 
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