
Vi sælger 
livskvalitet!



Velkommen til Lindebjerg

Lindebjerg er blandt 
landets absolut største 

leverandører af køretøjer 
specielt designet til 

seniorer

Dette giver os en unik mulighed for at kende de produkter vi 
handler med ned i mindste detalje.

På mange af vores 
produkter er vi med i 
udviklingen fra første 

skrue til færdigt produkt

Vores dygtige teknikere kan med deres ekspertise hurtigt hjælpe dig, hvis du skulle have 
brug for vores assistance efter købet. Vi kommer gerne hjem til dig og udfører service og 
reparationer, så du ikke skal undværre dit køretøj. Vores teknikere arbejder udelukkende 
med Lindebjerg’s egne produkter. Det er din garanti for, at dit køretøj er i sikre hænder, når 

du vælger os som leverandør.

I 2020 byggede Lindebjerg ny tilbygning til hovedkontoret i Middelfart 
med 2000m2 lager og nyt stort showroom.

Her har vi samlet administration, lager og showroom med tilhørende butik. Alle interesserde 
er velkommne til at komme og få råd og vejledning omkring sortimentet og modelvalg, samt 
prøve et eller flere af vores produkter. Ofte har vi også mange gode brugte eller demo 

modeller stående på lager.

Vi har samlet vores produkter i dette katalog, ligesom de også kan ses på lindebjerg.dk. Vi 
håber du finder inspiration, har lyst til at se mere og at vi inden længe kan gøre dig godt 

kørende mere et af vores fantastiske køretøjer.

God fornøjelse.
Med venlig hilsen,

LINDEBJERG

 Lindebjerg tager forbehold for prisændringer og trykfejl. Informationerne I denne brochure var gældende på tryktidspunktet og kan ændres 
uden varsel – Lindebjerg A/S 2022



LM 75 
Foldescooter - Nem at tage med 
i bilen 

LM 450 
LM-450 er til alle, som kan lide vind 
i håret og tilbagelænet langfart i 
et superlækkert kaptajnsæde med 
armlæn og nakkestøtte.

LM 700
En stærk og hurtig model med den 
højeste klasse inden for komfort. 
Scooteren klarer alt slags terræn og 
er desuden lydsvag.

Otiumstol
Komfortable stole med løftefunkti-
on i både læder og stof.

Lænestole
Lænestol med komfort og æstetik i 
højsædet. Den kan specialproduce-
res, så den passer perfekt til dig.

ES 400
Rigtig lækker el-kørestol. Kaptajn 
sæde med nakkestøtte og justerba-
re armlæn.Regulerbar hastighed til 
max. 6 km/t. 

HF 125
Denne lækre rollator er udstyret 
med to indkøbskurve. Den ene kurv 
på fronten og den anden under det 
polstrede sæde. 

Model B
Seniorcykel m. 3 hjul. Fås med eller 
uden EL-Motor.

HF 150
HF-150 er robust og velegnet til 
indkøbsturen. Rollatoren er foldbar 
og let at transportere eller pakke i 
en bil. 5 forskellige farver.

HF 200
HF-200 er vores top-rollator og 
kører perfekt til alt slags terræn. 
Rollatoren er udstyret med 4 store 
gummihjul. 3 forskellige farver.

HF 300 Superlet
HF-300 SuperLet er vores absolut 
letteste rollatorer og lavet af robust 
carbon. Den er komfortabel med 
indbygget ryglæn.

LM 900
Lindebjerg 2 personers elscooter 
LM-900 er en dobbeltscooter, som 
giver dig og en partner frihed til at 
opleve verden sammen.

Tilbehør
Vi tilbyder alt fra køretæpper, 
regnslag eller ekstra kurve. Du kan 
også få punkteringsbeskyttelse eller 
undervognsbehandling.

Speed 25
Klædt med et smart design og en 
kraftig lydsvag motor. Med en ha-
stighed på op til 25 km/t kommer 
du lynhurtigt omkring.

Kabinescootere
Vores kabinescootere findes i 
forskellige versioner, men ens for 
dem alle er fordelen ved at komme 
i ly og læ for vind. og vejr.

LM 800
LM-800 er Lindebjergs største mo-
del indenfor de åbne et personers 
el-scootere.

LM 500 
Den kraftige motor gør det muligt 
at forcere selv vanskeligt terræn 
ude i naturen, så her er det kun dig 
der sætter grænsen.

LM 550 
LM-550 er en rigtig luksusmodel og 
udstyret med Lindebjergs kraftigste 
motor på hele 1.400 W. 

LM 600
Luksus el-scooter - til attraktiv pris. 
LM-600 er Lindebjergs svar på et 
terrængående køretøj i en limousi-
nes forklædning.

LM 650
Kom let omkring på luksus el-scoo-
ter. Søger du en 3-hjulet el-scooter i 
den absolutte luksusklasse, bør du 
se nærmere på denne model.

LM 200
LM-200 er en kvik og manøvredyg-
tig scooter til hårde underlag. Den 
kører 8 km/timen og op til 40 km 
på en opladning.

LM 300
LM-300 er en flot og komfortabel 
cityscooter. En let kørt el-scooter, 
når turen går til byen, i supermar-
kedet eller bare en tur ud i det blå.

LM 350
LM-350 er en stabil 4 hjulet elscoo-
ter, især egnet til kørsel i ujævnt 
terræn. Desuden kan både styr og 
sæde justeres, så kørestillingen er 
perfekt.

s.8 s.12

s.18

s.38 s.40 s.42 s.44

s.34 s.35 s.36 s.37 s.37

s.21 s.22 s.24s.23 s.26

s.14 s.15 s.16 s.17

s.8 s.9 s.10

Model F
Seniorcykel m. 3 hjul. Fås med eller 
uden EL-Motor.



SHOWROOMS

Husk, at vi også tilbyder gratis fremvisning på din 
private adresse, hvis du har brug for at prøvekøre 

køretøjet i trygge og vante omgivelser.*

Du kan se vores aktuelle åbningstider på: 
lindebjerg.dk/shop/cms-kontakt.html

*Gælder i hele landet (dog kun brofaste øer). Ønsker du en fremvisning på en ø, bedes du kon-
takte os for at høre nærmere om vores samarbejdspartnere.

Stensgaardvej 14
5500 Middelfart

Sivlandvænget 1C
5260 Odense

Nibevej 22A
9200 Aalborg

Gladsaxevej 341
2860 Søborg

Tilst Skolevej 38
8381 Tilst

Lindebjerg har showrooms i 
Middelfart, Odense, Århus, 
Aalborg og København. Her er du 
altid velkommen til at komme og 
prøvekøre et af vores el-køretøjer, 
samt få råd og vejledning til at 
vælge det produkt, der passer til 
lige netop dine behov.
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Hvorfor vælge en Lindebjerg?

Hos Lindebjerg A/S er utroligt glade for at være en af de absolut største leverandører 
af seniorkøretøjer i Danmark. Men vi vil ikke kun være de største - vi vil også være 

de bedste. Vi bestræber os på at yde landets bedste service og nedenfor kan du læse 
nogle af årsagerne til, at Lindebjerg er det mærke, som oftest bliver valgt når landets 

friske seniorer skal have et nyt køretøj.

• Vi tilbyder en 3 års garantiordning på alle vores elektriske køretøjer. 
Denne ordning understreger vores gode kvalitet og sikrer vores kun-
der mod uventede værkstedsregninger. 

• Vi leverer alle el-scootere, seniorcykler, og el-kørestole med egne biler 
hjemme hos vores kunder. Dermed sikrer vi, at du som kunde er godt 
instrueret i brugen af køretøjet, inden vi forlader adressen. 

• Skulle det køretøj, du har købt hos os mod forventning være behæftet 
med en fejl, er vi kun et telefonopkald væk. I hele garantiperioden 
kommer vi hjem på din privatadresse og udbedrer fejlen uden bereg-
ning. Dette sikrer, at du ikke skal undvære dit køretøj i længere tid. 

• Vores store salgsvolumen sikrer, at vi kan købe stort ind. Derfor kan vi 
tilbyde dig yderst konkurrencedygtige priser uden at gå på kompromis 
med kvaliteten. 

• Vi tilbyder gratis fremvisning og afprøvning hjemme hos dig. Dermed 
sikrer du, at det køretøj du køber, passer perfekt til de omgivelser, du 
skal køre rundt i. 

• Vi har forhandlet el-scootere i mere end 18 år. 

• Vi har mere end 15.000 el-scootere på de danske landeveje, der tilsam-
men kører ca. 12.000.000 km årligt. 

• Vi har et komplet reservedelslager i Middelfart. Dette sikrer dig, at du 
altid kan få en reservedel, der passer til din Lindebjerg model.

Derfor har vi et helt unikt setup, der gør, at vi kan levere et produkt af en 
fantastisk kvalitet til en konkurrencedygtig pris.
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Hvornår er en el-scooter det rigtige valg for dig?

Med en el-scooter har du muligheden for at udvide din frie bevægelighed. Er du gangbesværet, og øn-
sker du at være uafhængig af andre til små eller længere køreture? Eller skal det være lettere at komme 
på familiebesøg eller udføre andre gøremål? Så er en el-scooter det rigtige valg for dig.

En el-scooter er et hjælpemiddelskøretøj, der er dit personlige hjælpemiddel til nemt og sikkert at 
komme fra A til B. Derfor er det vigtigt, at du finder den rigtige el-scooter, der passer lige til dit behov.

EU-knallert 25 km/t: Kræver ikke kørekort, hvis du er født før d. 19/1 1995. Den skal 
befordres på cykelstierne hvis muligt og ellers i højre side af vejen. Kræver som minimum 
en ansvarsforsikring til knallert. Koster ikke noget i grønafgift. Bliver indregistreret med en 
gul nummerplade. Man må med den nye EU-godkendelse lovligt medbringe en passager 
på bagsædet

EU-knallert 45 km/t: Kræver enten bil- eller motorcykelkørekort. Skal befordres på 
vejen som en bil. Den er ideel for dig, der hurtigt vil tilbagelægge en længere distance i 
tørvejr. Kræver som minimum en ansvarsforsikring. Koster ikke noget i grønafgift. Bliver 
indregistreret med en hvid nummerplade. Man må lovligt medbringe en passager på 
bagsædet.

4-hjulet 45 km/t: Kræver kørekort. Bliver indregistret som en bil, med en bil-nummerplade. 
Skal befordres på vejen som en bil. Perfekt til dig som har kørekort og gerne vil have et 
mindre el-køretøj at transportere dig rundt i. Kræver som minimum en ansvarsforsikring 
og koster 330,- i grønafgift pr. halvår. Man må lovligt medbringe en passager på bagsædet.

Når vi taler el-scootere, findes der to kategorier, som
kan inddeles i to modeller:

Åbne el-scootere

En åben el-scooter er til dig, der ønsker frisk luft på alle dine køreture. Den fås med enten tre eller fire 
hjul - alt efter dit behov og det terræn, du skal færdes i. 

En trehjulet el-scooter har en lille venderadius, som betyder, at du kan komme rundt overalt. Det er 
især en fordel under indkøbsturen, hvor du nemt kan færdes på de smalle gange i supermarkederne.

Er du en friluftsperson, der ønsker lange køreture i den frie natur med bakket og ujævnt terræn, kan en 
firehjulet el-scooter være det rigtige for dig, der ønsker en bedre stabilitet under kørslen.
Vi anbefaler altid, at du både prøver en tre- og en firehjulet el-scooter, inden du endeligt beslutter, hvad 
der er det rigtige for dig og dine behov.

Kabinescootere

Ønsker du at få tag over hovedet, og vil du have mulighed for at kunne komme ud i alt slags vejr? Så vil 
en firehjulet City kabinescooter være et godt valg, hvis en hastighed på maksimalt 15km/t er nok til dig. 
Den har en nem ind- og udstigning, et brugervenligt styrepanel, og så er den utrolig nem at køre med 
automatisk p-bremse og motorbremse.  Den har samme kraftige og lydsvage motor som vores største 
åbne el-scooter. 

Er du til en hastighed over 15km/t, så er det en trehjulet Urban- eller Country kabinescooter, du skal 
vælge. Disse fås i 3 versioner: EU-knallert 25 km/t, EU-knallert 45 km/t eller Personbil. De fleste model-
ler er udstyret med sikkerhedsele og SKAL derfor benyttes under kørsel.
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VÆRD AT VIDE

Hvor må jeg køre?

Du behøver ikke kørekort for at køre på en el-scooter 
eller i en el-kørestol.

Scooteren betragtes i færdselsloven som en cykel. Det 
betyder, at man skal følge reglerne, som var man på 
cykel ved hastigheder over 6 km/t.
Man skal altså køre i vejkanten eller på en cykelsti. 
Kører man derimod under 6 km/t, betragtes man 
som fodgænger. Dette betyder, at man op til denne 
hastighed må køre på fortovet og i dagligvarebutikker. 
Den maksimalt tilladte hastighed for en el-scooter er 
15 km/t.

Det er ikke et lovkrav at benytte styrthjelm.

Der skal anvendes lys i lygtetændingstiden, som
var man på cykel.

Forsikring

En scooter betragtes af langt de fleste 
forsikringsselskaber som en cykel. Det vil sige, at den 
hører med under hjemmets indboforsikring. Det vil 
derfor, som hovedregel, ikke være nødvendigt at tegne 
en særskilt forsikring til scooteren.

Dette kan dog kun betragtes som en 
tommelfingerregel. 
Hos Lindebjerg anbefaler vi altid, at vores kunder 
kontakter deres forsikringsselskab og forhører sig. Der 
kan i enkelte tilfælde være forsikringsselskaber, der 
kræver, at der tegnes en særskilt forsikring, som man 
kender det fra en knallert.

Husk på at gøre forsikringsselskabet opmærksom på, 
at der er tale om en eldrevet senior-scooter og ikke en 
EU-scooter eller benzindrevet scooter.

Vejhjælp

Der er flere muligheder for at få vejhjælp, hvis du
skulle komme i en situation, hvor det er nødvendigt. 
Det kan anbefales at købe et vejhjælpsabonnement 
hos Falck eller et andet selskab, der er specialiseret i 
transport af scootere eller biler.
Prisen for sådan et abonnement ligger på ca.
500-1.000 kroner om året.

Det er i mange tilfælde også muligt at få bugseret 
scooteren hjem med en større taxa. Prøv eventuelt
at forhøre dig ved det lokale taxaselskab, om de
har mulighed for at transportere en seniorscooter. 
Med denne løsning betaler du kun, hvis der skulle 
opstå et problem.

3 års garantiordning

På alle vores elektriske køretøjer tilbyder vi tre års 
garanti, såfremt man overholder de anbefalede 
regelmæssige serviceeftersyn.

Vores regelmæssige eftersyn er første gang efter
9 måneder, hvorefter der er et års interval mellem
service. Hvis disse overholdes, opnår man tre års
garanti i stedet for to års reklamationsret.

Reklamationsret

Alle Lindebjerg-produkter er som udgangspunkt
omfattet af den gældende lovpligtige 24 måneders 
reklamationsret. Reklamationsretten omfatter
eventuelle produktions-, materiale- eller 
komponentfejll. Den dækker ikke sliddele som 
batterier, dæk, bremser, lygtepærer og sædebetræk 
etc., eller skader opstået som følge af forkert eller
uagtsomt brug.

Garanti og service

Det er ikke kun vigtigt at købe det rigtige køretøj
til en fornuftig pris. Også den efterfølgende service 
skal være i orden. Her er det klart en fordel
at vi hos Lindebjerg har egne serviceteknikere, der 
kan tage sig af den efterfølgende service. 

Skulle det køretøj, du har købt hos os, mod 
forventning være behæftet med en fejl, er vi kun et 
telefonopkald væk. I hele garantiperioden kommer vi 
hjem på din privatadresse og udbedrer fejlen - uden 
beregning. Dette sikrer dig, at du ikke skal undvære 
dit køretøj i længere tid.
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Teknisk information omkring el-scootere

INSTRUMENTBORD (digitalt eller 
analogt)

Vores LM-200 til og med LM-350+, samt LM-
800 og LM-900 er udstyret med et analogt 
instrumentbræt med dioder, der viser status 
på batteri, blinklys og kørelys, og om el-
scooteren er klar til at køre. 

Fra LM-450 og op til LM-700 er el-scooteren 
udstyret med et digitalt instrumentbræt, som 
viser status på batteri, blinklys og kørelys. 
Ligeledes vises hastigheden på el-scooteren, 
samt hvor langt den har kørt. 

AFFJEDRING

El-scootere er forskelligt affjedrede alt efter 
deres størrelse. 

De små trehjulede modeller er ikke affjedrede 
i forgaflen men udelukkende på baghjulene. 
(LM-75 - LM-300) De er derfor bedst egnet til 
kørsel på fast underlag. LM-450 og opefter er 
alle affjedrede på alle hjul og egner sig bedre 
til kørsel i terrænet. Affjedringen betyder 
ligeledes utrolig meget for kørekomforten. 
Har du eksempelvis problemer med ryggen, 
kan det være en god idé at vælge en el-
scooter, der er godt affjedret og har store hjul.  

MOTOR

Vores mindste el-scootere har en 400W motor, 
der egner sig til dig, der skal bruge en el-
scooter til kortere ture inde i byen. 

Er du derimod til lange ture eller ture ude i 
terrænet med flere bakker, så fås vores el-
scootere også med 800W eller de helt store 
el-scootere med den kraftigste og lydsvage 
motor på hele 1400W.

6



BATTERI

Alle vores el-scootere leveres med AGM-
forbrugsbatterier, som giver dig en jævn 
fordeling af strøm til el-scooteren og har en 
lang levetid.  På alle vores modeller, både 
åbne og kabinescootere, er det muligt at 
batteriopgradere, så du kan køre længere 
på dine køreture og samtidig forlænge 
batteriernes levetid. 

SÆDE

Modellerne LM-200 og op til LM-350+ sælges 
med et standardsæde. Dette er muligt at 
opgradere til vores kaptajnsæde, hvor du 
får et bedre sæde med nakkestøtte, armlæn 
og mulighed for at få monteret tilbehør. 
Modellerne LM-450 og op til LM-700 leveres 
med kaptajnsæde. Ønsker du det bedste 
admiralsæde, er det vores LM-650 eller LM-
700, du skal kigge efter. 

HASTIGHED

En åben el-scooter betragtes i trafikken 
som en cykel. Den må derfor køres af alle 
og kræver intet kørekort. Kører du mellem 
0-6 km/t på din el-scooter, betragtes du som 
fodgænger. Dette betyder, at du må færdes på 
fortovet, gågaden og i indkøbscentre. 
På hastigheder mellem 6-15 km/t betragtes 
du som en cyklist. Ved disse hastigheder skal 
du køre på cykelstien, eller i højre side af 
vejkanten, hvis ikke der er en cykelsti.

Som fodgænger og cyklist skal du have lyset 
tændt i lygtetændingstiden. Hverken hjelm 
eller sikkerhedssele er et krav under kørsel. 

HJUL

Alle vores modeller er monteret med 
luftgummihjul. Komforten bliver bedre, jo 
større hjul der er monteret på el-scooteren. 
Det er muligt at punkteringsbeskytte hjulene 
på din el scooter og dermed nedsætte 
risikoen for punktering med op til 95%.
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El-Scooter LM 75
24.995,-

El-Scooter LM 200
14.995,-

Mål LxBxH (foldet) 
60cm, 55cm, 28cm
Batteri vægt: 1.3 kg

PERFEKT TIL BESØG I BUTIKKER OG 
INDKØBSCENTRE
LM-200 er en kvik og manøvredygtig scooter til hårde underlag. 
Den kører 8 km/t og op til 30 km på en opladning. Perfekt til 
besøg, korte ture i byen, i butikker eller indkøbscentre.

Der er en 3 års garantiordning på el-scooteren.
Gratis levering

Opgradér dit sæde til kaptajnsæde med armlæn, nakkestøtte, 
og mulighed for montering af rollatorholder/stokholder mm. 
Sædeopgradering 999,-

Mulighed for batteriopgradering for 999,-
(Op til 40 km - 45 Ahx2)

NEM AT
 

KØRE
 

At købe en el-scooter er for de fleste en stor beslutning. Derfor er det vigtigt, at vi finder 
den model, der passer bedst til dig. Vi anbefaler, at du som kunde bestiller en fremvisning 
hjemme, hvor du bor. På denne måde finder vi den model, der passer perfekt til de 
omgivelser, den skal bruges i. En fremvisning er gratis og helt uforpligtende.

109x55x89 cm

6 grader

4 trin 1.2 (tør overflade) 36.5 V / 200.8 Wh / 5500 mAh 
Ekstra batteri kan købes for 2500,- kr

26.8 kg uden batt.

135 cm

6,4 km/t

170 W 42.0 V/2.0 A

15km (2 batt. 30km) 120 kg

Elektrisk

Mål Max hastighed

Motoreffekt

Max brugervægt

BremsetypeMax stigning

Hastighedsjustering Batteri

Vægt

Venderadius

Bremselængde

Rækkevidde

Oplader: 230V (AC)

135 x 67 x 132 cm

15 grader

Trinløs 1,5 m (tør overflade) 12 V / 36 Ah x2

87 kg

1,70 m

8 km/t

400 W 24 V/ 5.0 A

Op til 30 km (33 Ahx2) 100 kg

Elektrisk bremse

Mål Max hastighed

Motoreffekt

Max brugervægt

BremsetypeMax stigning

Hastighedsjustering Batteri

Vægt

Venderadius

Bremselængde

Rækkevidde

Oplader: 230V (AC)

 

 

REJSEVENLIG

Tilkøb

ekstra batteri

og få rækkevide 

op til 30km

+2.500,-

 Du kan også bestille en 
gratis fremvisning

hjemme hos dig på tlf.

63 15 00 00

GODKENDT TIL

FLYREJSE
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El-Scooter LM 300
17.995,-
FLOT TREHJULET SCOOTER I SMART DESIGN
LM-300 er en flot og komfortabel cityscooter. En let kørt el-scooter, når turen 
går til byen, i supermarkedet eller en tur ud i det blå. 

De store hjul og en 400W kraftig motor sørger for gode køreegenskaber og en 
fremdrift med 10 km/t. En opladning giver ca. 30 km kørsel.

Der er en 3 års garantiordning på el-scooteren. Gratis levering

Køb LM 300+ og kør op til 35 km med 15km/t, med affjedret 
forgaffel, 800W Motor og 45 Ah Batteri til 20.995,-

Opgradér dit sæde til kaptajnsæde med armlæn, nakkestøtte, og mulighed for 
montering af rollatorholder/stokholder mm.
Sædeopgradering 999,-

Mulighed for batteriopgradering for 999,-
(Op til 40 km - 45 Ahx2)

 

 

PERFEKT TIL 

BYTURE

135 x 67 x 132 cm

15 grader

Trinløs 1,5 m (tør overflade) 12 V / 36 Ahx2

92 kg

2,10 m

10 km/t

400 W 24 V/ 5.0 A

Op til 30 km (33 Ahx2) 120 kg

Elektrisk Bremse

Mål Max hastighed

Motoreffekt

Max brugervægt

BremsetypeMax stigning

Hastighedsjustering Batteri

Vægt

Venderadius

Bremselængde

Rækkevide

Oplader: 230V (AC)

 Du kan også bestille en 
gratis fremvisning

hjemme hos dig på tlf.

63 15 00 00

 Opgrader til
LM300+

15 km/t og længere 
rækkevidde.

KUN +3.000,-
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El-Scooter LM 350
18.995,-

4 STORE HJUL GIVER DIG 
EKSTRA SIKKERHED
Denne model er især egnet til kørsel i ujævnt terræn. 
Desuden kan både styr og sæde justeres, så kørestillingen er 
perfekt.

Der er en 3 års garantiordning på el-scooteren.
Gratis levering

Køb LM 350+ og kør op til 35 km med 15km/t, 
med affjedret forgaffel, 800W Motor og 45 Ah 
Batteri til 21.995,-

Opgradér dit sæde til kaptajnsæde med armlæn, nakkestøtte, 
og mulighed for montering af rollatorholder/stokholder mm. 
Sædeopgradering 999,-

Mulighed for batteriopgradering for 999,-
(Op til 40 km - 45 Ahx2)

LM-350 kan køres både med 
højre og venstre hånd, og så har 

den fire store hjul, der giver 
ekstra sikkerhed og stabilitet.

Poul Erik Nielsen, 76 år, Kerteminde

Ejer af en LM-350

Jeg er kommet lidt op i årene, så benene trænger til en aflastning. 
Derfor har jeg anskaffet mig en el-scooter, der kan køre mig op i 
skoven eller rundt i byen. Den giver mig en større bevægelsesfrihed, 
end hvis jeg skulle gå. Derhjemme står den parkeret i et skur, hvor det 
er tørt og godt, så den altid er parat. Det sørger Lindebjerg for, da de 
kommer forbi på min adresse og giver scooteren et serviceeftersyn 
eller skifter en stump uden beregning.

138 x 67 x 132 cm

15 grader

Trinløs 1,5 m (tør overflade) 12 V / 36 Ahx2

120 kg

3 m

10 km/t

400 W 24 V/ 5.0 A

Op til 30 km (33 Ahx2) 120 kg

Elektrisk Bremse

Mål Max hastighed

Motoreffekt

Max brugervægt

BremsetypeMax stigning

Hastighedsjustering Batteri

Vægt

Venderadius

Bremselængde

Rækkevidde

Oplader: 230V (AC)

GRATIS

LEVERING

Kører 10 km/t 
og 30 km på en 

opladning. 

 Opgrader til
LM350+

15 km/t og længere 
rækkevidde.

KUN +3.000,-
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Vidste du, at en el-scooter må køre stort set overalt? På fortov, i butikker og i gågader må du køre 
maks 6 km/t. I hastigheder fra 7-15km/t skal du færdes på cykelsti eller i højre side af vejen. 

Alle vores el-scootere er monteret med en hastighedsregulator, der gør, at du nemt og altid kan 
justere hastigheden på din el-scooter. 

11



El-Scooter LM 450
23.995,-

MED HØJESTE TOPFART

LM-450 er til alle, som kan lide vind i håret og tilbagelænet lang-
fart i et superlækkert kaptajnsæde med armlæn og nakkestøtte. 
Den er let at køre og skyder en topfart på 15 km/t - lige præcis 
hvad loven tillader. 

Der er 3 års garantiordning på el-scooteren. Gratis levering

Mulighed for batteriopgradering for 999,-
(Op til 45 km - 55 Ahx2)

Nyd en ”fartdjævel” med stor motor og kør nemt og 
blidt i vanskeligt terræn. Den kører ca. 35 km på en 
opladning, men med 2 stk. 55 Ah-batterier kan den 

køre op til 45 km (koster 999,- ekstra).

140 x 67 x 132 cm

15 grader

Trinløs 1,8 m (tør overflade) 12 V / 45 Ahx2

114 kg

1,65 m

15 km/t

800 W 24 V/ 5.0 A

Op til 35 km (45 Ahx2) 120 kg

Elektrisk Bremse

Mål Max hastighed

Motoreffekt

Max brugervægt

BremsetypeMax stigning

Hastighedsjustering Batteri

Vægt

Venderadius

Bremselængde

Rækkevidde

Oplader: 230V (AC)

 

15 km/t

GRATIS
ALU 

FÆLGE
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Du kan også bestille 
en gratis fremvisning 
hjemme hos dig på tlf 

63150000

Jørgen Just, 82 år, Esbjerg

Ejer af en LM-450

Både min samleverske og jeg har en el-scooter hver. Jeg bruger især 
min, når jeg to-tre gange om ugen skal til fysioterapeut og træning, da 
jeg er dårligt gående. Vi kører også lidt rundt ude i naturen, mens vores 
hund løber ved siden af.

Vi bliver mere og mere modige, når det gælder udflugter og længere 
ture. Vi kan godt finde på at besøge vores børn, selv om der er 20 km 
hver vej. Det turde vi ikke gøre med den gamle elscooter, vi havde 
tidligere. Det var et andet mærke, og batteriet var dårligt, og den kørte 
også ret langsomt. Med de nye Lindbjerg’er kan vi både køre hurtigere 
og længere på en opladning. 

Sæderne er behagelige – det var noget af det første, vi bemærkede. Du 
sidder virkelig godt. Vi kan jo sammenligne med den gamle. Affjedringen 
er også rigtig god. Min samleverske tåler ikke, at det ryster for meget, 
men hun sidder mageligt og behageligt, og det er godt for hendes ryg.

13



El-Scooter LM 500
24.995,-
TIL DIG DER IKKE VIL GÅ PÅ KOMPROMIS

Lindebjergs luksusscooter! Her får du højeste tilladte hastighed på 
15 km/t, en rejselængde på ca. 35 km., superlækkert kaptajnsæde 
med armlæn og nakkestøtte, samt ekstra god polstring i sæde og ryg. 
Læg dertil den silkebløde komfortaffjedring på alle 4 hjul og du får en 
køreoplevelse ud over det sædvanlige. Den kraftige motor gør det 
muligt at forcere selv vanskeligt terræn ude i naturen, så her er det 
kun dig der sætter grænsen. 

Hvis du ønsker det, kan scooteren leveres med 2 stk. 55 Ah batterier 
som gør det muligt at køre op til 45 km.

Mulighed for batteriopgradering for 999,-
(Op til 45 km - 55 Ahx2)

Specielt bygget til det danske klima.
Der er 3 års garantiordning på el-scooteren. Gratis levering

145 x 67 x 132 cm

15 grader

Trinløs 1,8 m (tør overflade) 12 V / 45 Ahx2

125 kg

3,60 m

15 km/t

800 W 24 V/ 5.0 A

Op til 35 km (45 Ahx2) 120 kg

Elektrisk bremse

Mål Max hastighed

Motor effekt

Max brugervægt

Bremse TypeMax stigning

Hastigheds Justering Batteri

Vægt

Venderadius

Bremselængde

Rækkevidde

Oplader: 230V (AC)

 

 

GRATIS
ALU 

FÆLGE
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El-Scooter LM 550
27.995,-

139 x 69 x 128 cm

15 grader

Trinløs 1,8 m (tør overflade) 12 V / 55 Ahx2

130 kg

1,65 m

15 km/t

1400 W 24 V/ 5.0 A

Op til 40 km (55 Ahx2) 150 kg

Elektrisk bremse

Mål Max hastighed

Motor effekt

Max brugervægt

Bremse TypeMax stigning

Hastighedsjustering Batteri

Vægt

Venderadius

Bremselængde

Rækkevidde

Oplader: 230V (AC)

LM-550 er en rigtig luksusmodel og udstyret med Lindebjergs kraftigste motor 
på hele 1.400W. Den skyder en imponerende fart på op til 15 km/t, som er det 
maksimalt tilladte. Samtidig er den fantastisk til at komme rundt overalt - både 
i en snæver vending i butikker, på langfart og op og ned ad bakke. Hjulene er 
affjedrede ligesom det komfortable kaptajnsæde med armlæn og nakkestøtte. 
Det trykfølsomme betjeningspanel er selvfølgelig standard.

LET AT KØRE OG MASSER AF
LUKSUS

Vidste du, at en el-scooter der kører maks 15km/t bliver betragtet som en cykel af 
forsikringsselskaber? Den  hører derfor under din indboforsikring, som dækker brand og tyveri.

En Lindebjerg el-scooter er monteret med en elektrisk bremse, der selv bremser el-scooteren, når du 
slipper speederen eller låser scooteren, hvis du ikke bruger den.

Der er en 3 års garantiordning på el-scooteren. Gratis levering

Mulighed for batteriopgradering for 999,-
(Op til 50 km - 75 Ahx2)

 

 

GRATIS
ALU 

FÆLGE

 Du kan også bestille en 
gratis fremvisning

hjemme hos dig på tlf.

63 15 00 00
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El-Scooter LM 600
28.995,-

150 x 69 x 134 cm

15 grader

Trinløs 1,8 m (tør overflade) 12 V / 55 Ahx2

135 kg

4 m

15 km/t

1400 W 24 V/ 5.0 A

Op til 40 km (55 Ahx2) 150 kg

Elektrisk bremse

Mål Max hastighed

Motoreffekt

Max brugervægt

BremsetypeMax stigning

Hastighedsjustering Batteri

Vægt

Venderadius

Bremselængde

Rækkevidde

Oplader: 230V (AC)

LM-600 er Lindebjergs svar på et terrængående køretøj i 
en limousines forklædning. Med en af markedets kraftigste 
motorer på 1.400W og fire store 8” hjul, er den født til at 
køre over stok og sten - uden at slække på komforten. Med 
kaptajnsæde, armlæn, nakkestøtte, individuel hjulaffjed-
ring, trykfølsomt betjeningspanel, justerbart styr m.m. som 
standardudstyr.

Mulighed for batteriopgradering for 999,-
(Op til 50 km - 75 Ahx2) 

Der er en 3 års garantiordning på el-scooteren.
Gratis levering

GRATIS

LEVERING
GRATIS

LEVERING

HER KAN DU KOMME FREM OVERALT

KRAFTIG OG STØJSVAG 
MOTOR

GRATIS
ALU 

FÆLGE

 Du kan også bestille en 
gratis fremvisning

hjemme hos dig på tlf.

63 15 00 00
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146 x 73 x 132 cm

15 grader

Trinløs 1,8 m (tør overflade) 12 V / 75 Ahx2

150 kg

1,65 m

15 km/t

1400 W 24 V/ 8.0 A

Op til 50 km (75 Ahx2) 200 kg

Elektrisk Bremse

Mål Max hastighed

Motoreffekt

Max brugervægt

BremsetypeMax stigning

Hastighedsjustering Batteri

Vægt

Venderadius

Bremselængde

Rækkevidde

Oplader: 230V (AC)

El-Scooter LM 650
33.995,-

LET AT KØRE OG MASSER AF 
LUKSUS
Søger du en trehjulet el-scooter i den absolutte luksusklasse, bør du 
se nærmere på denne Lindebjerg LM-650. Stærk, lydsvag, hurtig og 
ekstremt komfortabel karakteriserer netop denne model.

LM-650 er udstyret med vores stærkeste og mest lydsvage 
motor på 1400W. 

De tre hjul sikrer, at scooteren er let og nem at manøvrere med i 
gågaden, butikker mm. Som noget helt særligt har denne lækre 
scooter digitalt instrumentbord, hvor du bl.a. kan se din hastighed 
og batteristand. LED lygter og vores bedste kaptajnsæde er ligele-
des standard. 

Bemærk! Mulighed for batteriopgradering for 999,-
(Op til 80 km - 100 Ahx2)

Der er en 3 års garantiordning på el-scooteren.
Gratis levering

 

 

GRATIS

ADMIRAL 

SÆDE
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El-Scooter LM 700
34.995,-
FÅ EN BEHAGELIG KØRSEL MED LM-700

Søger du en el-scooter i den absolutte luksusklasse, bør du se 
nærmere på denne Lindebjerg LM-700.

En stærk og hurtig model med den højeste klasse inden for 
komfort. Scooteren klarer alt slags terræn og er desuden lyd-
svag. De store 10” baghjul og 8” forhjul og kraftige affjedrede 
hjulophæng, gør kørsel i selv vanskeligt terræn muligt. Som no-
get helt særligt har denne lækre scooter digitalt instrumentbord, 
hvor du kan se din hastighed og batteristand m.m.. LED lygter, 
og vores bedste kaptajnsæde er ligeledes standard. Snyd ikke 
dig selv for en gratis prøvetur på denne topmodel.

Bemærk! Mulighed for batteriopgradering for 999,-.
(Op til 80 km - 100 Ahx2)

Der er en 3 års garantiordning på el-scooteren. 
Gratis levering

172 x 73 x 132 cm

15 grader

Trinløs 1,8 m (tør overflade) 12 V / 75 Ahx2

150 kg

4 m

15 km/t

1400 W 24 V/ 8.0 A

Op til 50 km (75 Ahx2) 200 kg

Elektrisk Bremse

Mål Max hastighed

Motoreffekt

Max brugervægt

BremsetypeMax stigning

Hastighedsjustering Batteri

Vægt

Venderadius

Bremselængde

Rækkevidde

Oplader: 230V (AC)

 

 

GRATIS

ADMIRAL 

SÆDE

 Du kan også bestille en 
gratis fremvisning

hjemme hos dig på tlf.

63 15 00 00
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Arne Rasmussen, 83 år, Odense

Ejer af en LM-700

Jeg har ødelagt mit venstre knæ og bruger i dag krykstok. Der-
for har jeg anskaffet mig en el-scooter, så jeg både kan komme 
til petanque og bowling, ligesom jeg må køre rundt i den inde i 
supermarkedet. 

Det var en nabo, som anbefalede mig Lindebjerg. Først prø-
vede jeg en trehjulet el-scootere i et par uger, men den var for 
livlig, syntes jeg. Så kom de bare forbi og byttede den til en 
anden model med fire hjul, og den er jeg vældig godt tilfreds 
med. Den har også mere motorkraft og kører let op ad bakke. 
Samtidig føler jeg mig meget tryg ved at bruge den – den har 
både spejle og blinklys, og jeg sidder behageligt i den.
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El-Scooter LM 800
34.995,-

FLOT FIREHJULET 
SCOOTER I SMART 
DESIGN

LM-800 er Lindebjergs største model indenfor de åbne 
en-personers el-scootere. El-scooteren har store bal-
longummihjul, kraftig affjedring på alle fire hjul, som gør, 
at man kan køre den selv i vanskeligt terræn. Derudover 
er den godkendt til hele 250 kg belastning. LM-800 har du 
ligeledes mulighed for at tilkøbe et praktisk tag, en forrude 
og en stor bagkurv, som gør, at man kan sidde i læ om 
vinteren og i skygge om sommeren.

Mulighed for batteri opgradering for 999,-. 
(Op til 45 km - 75 Ahx2)

Der er 3 års garantiordning på el-scooteren. 
Gratis levering

155 x 85 x 130 cm

13 grader

Trinløs 2,0 m (tør overflade) 12 V / 75 Ahx2

180 kg

4,45 m

13 km/t

1300 W 24 V/6.0 A

Op til 30 km (55 Ahx2) 250 kg

Elektrisk Bremse

Mål Max hastighed

Motoreffekt

Max brugervægt

BremsetypeMax stigning

Hastighedsjustering Batteri

Vægt

Venderadius

Bremselængde

Rækkevidde

Oplader: 230V (AC)

 

 

NEM AT 
KØRE

Pris for tag, 
rude og kurv

4.995,-
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El-Scooter LM 900
36.995,-

Lindebjerg el-scooter LM-900 er en dobbeltscooter, der giver dig 
og en partner frihed til at opleve verden sammen. Der er mulighed 
for at tilkøbe tag, rude og bagkurv til el-scooteren, så dig og din 
partner kan sidde i læ. 

El-scooteren er designet til at være vedligeholdelsesfri og 
sikkerheden i top. Den er udstyret med bl.a. sikkerhedsarmlæn 
der kan hæves og sænkes, enkelt betjeningspanel og nem at 
styre. Kan køres både med højre og venstre hånd.

Mulighed for batteri opgradering for 999,-
(Op til 60 km - 100 Ahx2)

Der er en 3 års garantiordning på el-scooteren.
Gratis levering

155 x 120 x 130 cm

13 grader

Trinløs 2,0 m (tør overflade) 12 V / 75 Ahx2

180 kg

4,45 m

13 km/t

1300 W 24 V/ 8.0 A

Op til 40 km (75 Ahx2) 200 kg

Elektrisk bremse

Mål Max hastighed

Motoreffekt

Max brugervægt

BremsetypeMax stigning

Hastighedsjustering Batteri

Vægt

Venderadius

Bremselængde

Rækkevidde

Oplader: 230V (AC)

DOBBELTSCOOTER – OPLEV 
VERDEN SAMMEN

Vidste du, at du med en el-scooter fra Lindebjerg altid kører grønt og er billig i drift. 
En fuld opladning koster under 2 kroner og giver dig op til 40 kilometer kørsel. 

Sørg altid for at sætte din el-scooter til opladning uanset om du har kørt en kort 
eller lang tur, så du altid kommer ud til en fuldt opladet el-scooter. El-scooterne er 

udstyret med smart-batterier, som har bedst af at være til opladning hele tiden. 

Pris for tag, 
rude og kurv

4.995,-

NEM AT
 

KØRE
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155 x 69 x 110 cm

15 grader

10, 20 eller 25km/t 2,0 m (tør overflade) 60 V / 20 Ahx6

135 kg

1,65 m

25 km/t

1000 W Hydraulisk skivebremse(for) | Tromlebremser(bag)

Op til 45 km (20 Ahx6) 150 kg

Mål Max hastighed

Motoreffekt

Max brugervægt

Max stigning

Hastighedsjustering

Vægt

Venderadius

Bremselængde

Rækkevidde

Bremsetype

El-Scooter Speed 25
22.995,-
KOM VIDT OMKRING MED 25 KM/T. PERFEKT 
TIL DIG SOM SKAL HURTIGT FRA A TIL B

Vores nye Speed 25 er klædt med et smart design og en kraftig 
lydsvag motor. Med en hastighed på op til 25 km/t kommer du 
lynhurtigt omkring i byen eller ude på landevejene. Scooteren kan 
køre op til 45 km på en opladning.

Forhjulet på scooteren er udstyret med hydraulisk skivebremse, 
som er let og nem at bruge for håndleddet. Sædet er udstyret 
med armlæn og nakkestøtte for at give den bedst mulige komfort 
på køreturen. Under sædet findes et praktisk opbevaringsrum, til 
b.la. lås og oplader. Scooteren findes i en flot rød og blå farve.

Vi tilbyder en gratis og uforpligtende fremvisning af køretøjet på 
din adresse, så hvis du er fristet – prøv en tur!

Der er 3 års garantiordning på el-scooteren. Gratis levering

Nummerplade og indregistrering 1.000,-

 

25 km/t

 

 

NYHED
2022

 Du kan også bestille en 
gratis fremvisning

hjemme hos dig på tlf.

63 15 00 00
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TILBEHØR
 

 

499,-

 

 

499,-

 

 

2.499,-

 

 

999,-

 

 

Fra
1.195,-

 

 

599,-

 

 

999,-

 

 

899,-

Stokkeholder - Lang model

Kurv til bag

Trailer

Kørerampe Vandtæt køretæppe

Bagageboks m. lås

Kurv til bag med stokkeholder

Rollatorholder
Stokkeholder med plads til to stokke. Monteres let på 
komfort- og kaptjansæde.

Vores kurv til bag kan let monteres bagpå vores kom-
fort- og kaptajnsæder. Med en kurv til bag får du mere 
plads til dine indkøb m.m.

Trailer inkl. træk, som kan monteres på vores komfort- 
og kaptajnsæder. Med denne er der altid mulighed for 
at have udstyr med til f.eks. fisketuren.

En aluminium kørerampe kan blandt andet bruges til 
opkørsel til høje dørtrin eller ved opkørsel af scoote-
ren på en trailer. Fås i 60 cm, 150 cm og 180 cm.

Vandtæt køretæppe med for og reflekser. Perfekt til de 
våde og kolde dage.

Med en bagageboks med lås, kan dine egendele blive 
beskyttet i mens du f.eks. handler. Denne fås i rød, 
grå, hvid og mat sort.

Med en kurv til bag med stokkeholder, er der mulighed 
for at medbringe både dine stokke og diverse ting, når 
du f.eks. kører en tur i skoven eller ned til byen.

Rollatorholder til montering bagpå sædet. Passer til 
komfort- og kaptjansæde.
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Lindebjerg tilbyder et væld af ekstraudstyr og tilbehør, så vi kan opfylde ethvert 
behov. Vi tilbyder alt fra køretæpper, regnslag og stokkeholdere til ekstra kurve eller 

f.eks. punkteringsbeskyttelse.

 

 

fra 299,-

 

 

79,-

 

 

fra 299,-

 

 

699,-

 

 

349,-

 

 

749,-

 

 

599,-

 

 

349,-

Vandtæt poncho

Refleksvest

Sædeovertæk

Skærmforøger Punkteringsbeskyttelse

Undervognsbehandling

Fenderliste

Regnslag
Vandtæt poncho fås enten med eller uden for. Leveres 
i opbevaringspose.

Bliv set i trafikken med denne refleksvest.

Med et sædeovertræk sørger du for, at dit sæde hol-
des tørt på våde dage.

Med et sæt skærmforøgere minimerer du regn og 
skidt, som kan blive slynget op ved kørsel i dårligt vejr 
og på veje med dårlig belægning.

Få punkteringsbeskyttelse til din el-scooter, og nedsæt 
risikoen for punktering med op til 95%.

Med en undervognsbehandling sikrer du dig ekstra 
beskyttelse mod rust på din el-scooter og dermed 
længere levetid. Prisen er inkl. påførelse.

Med fenderlisten sikrer du dig ekstra beskyttelse 
mod ridser og skrammer. Gælder kun de 3-hjulede 
modeller.

Skræddersyet regnslag til din el-scooter eller 
seniorcykel. På den måde kan du holde dit køretøj i ly 
for vejr og vind.
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LÆS OM 
KABINESCOOTERE

Overordnet set findes der 4 forskellige typer kabinescootere: 

Firehjulet model maks. 15 km/t.
Denne model er teknisk set identisk med de firehjulede åbne el-scootere, men er udstyret 
med en lukket kabine. Det vil sige, at den maks. tilladte hastighed er 15 km/t. Den køres 
efter samme regler, som hvis man færdes på cykel. Dog er der den ene undtagelse, at den 
må køres på fortov og i gågaden, hvis blot maks. hastigheden holdes på 5 km/t svarende til 
en gående. 
• Denne model kræver ikke kørekort.
 
Trehjulet model maks. 25 km/t.
De trehjulede modeller betragtes som ”lille knallert” og skal derfor føres som ”lille knallert”. 
De må køre op til 30 km/t, og der skal tegnes en knallertforsikring. Det er ikke tilladt at køre i 
gågaden og andre steder, der er forbeholdt gående. 
• Kræver ikke kørekort, hvis du er født før 1995.

Trehjulet model maks. 45 km/t.
Disse modeller køres som en ”stor knallert”, og de skal derfor indregistreres med hvid 
nummerplade. Den maks. tilladte hastighed er 45 km/t, og det er tilladt at medbringe en 
passager.  
• Kræver kørekort til personbil eller til stor knallert.

Firehjulet model 45 km/t.
Disse modeller køres som en ”personbil”, og de skal derfor indregistreres med bil 
nummerplade. Tophastigheden er 45 km/t, og det er tilladt at medbringe en passager.  
• Kræver kørekort til personbil.

Så bør du se nærmere på Lindebjergs kabinescootere.Vores kabinescootere findes i fforskel-
lige versioner, men ens for dem alle er fordelen ved at komme i læ for vejr og vind. Med en 

elektrisk kabinescooter kommer du nemt fra A til B, og på bedste miljømæssige vis.

Søger du friheden til selv at komme omkring?
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150 x 80 x 174 cm

15 grader

Trinløs 2,0 m (tør overflade) 12 V / 75 Ahx2 (gel)

135 kg

4 m

15 km/t

1400 W 24 V/ 8.0 A

Op til 40 km (75 Ahx2) 200 kg

Elektrisk Bremse

Mål Max hastighed

Motoreffekt

Max brugervægt

BremsetypeMax stigning

Hastighedsjustering Batteri

Vægt

Venderadius

Bremselængde

Rækkevidde

Oplader: 230V (AC)

Med Lindebjergs kabinescooter city, er det ikke vejret der 
sætter begrænsninger for, hvornår du skal ud at handle, 
besøge venner eller bare en tur ud i det blå.

I kabinescooteren suser du gennem trafikken med op til 15 
km/t. Du sidder trygt og godt i kabinenen med de store vin-
duer, som bl.a. giver et god udsyn til de øverige trafikanter.

Kabinen er også udstyret med vores bedste kaptajnsæde, 
som har flere justeringsmuligheder i både ryg og sæde-
bund. Skulle det begynde at regne, sidder du tørt og godt. 
Vinduesviskere, sprinklervæske og varmeblæser er selvføl-
gelig standardudstyr på denne model.

Bemærk! På Kabinescooter City kan batteripakken udvides til 
hele 2x100AH, hvilket giver mulighed for køreture på helt op 
til 80 km. Batteropgradering 999,-

Der er tre års garantiordning på kabinescooteren.

KOM UD I AL SLAGS VEJR UDEN AT BLIVE 
KOLD OG VÅD

KABINESCOOTER CITY
54.995

 Du kan også bestille en 
gratis fremvisning

hjemme hos dig på tlf.

63 15 00 00

Oliefyr m. 
fjernbetjening

9.900,-

HVORFOR VÆLGE
OLIEFYR?

Med et oliefyr sikrer du, at din kabine-
scooter altid er opvarmet og behagelig 

at køre i. Udover det, sørger du også 
for, at batteriet har det bedst og du kan 
køre flere kilometer. Du behøver nemlig 
ikke bruge el-varmeblæseren i kabinen 
og batterierne holder sig derfor bedre. 

Oliefyret kører på diesel og bruger  
derfor ikke strøm på batteriet.
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Vidste du, at vores Urban 25 kabinescooter må køres uden, at det kræver et kørekort, hvis du er 
født før 1995. En Lindebjerg Urban er med dens store bredde mellem baghjulene utrolig stabil og 
ligger rigtig godt på vejen. Batterierne er placeret i bunden af kabinescooteren, som sikrer et lavt 

tyngdepunkt, og som gør den stabil - selv i blæsevejr. 

KABINESCOOTER 25 KM/T 
URBAN STANDARD/ LUKSUS
39.995,- / 49.995,-

224 x 120 x 150 cm

15 grader

Trinløs 2,0 m (tør overflade) 12 V / 45 Ahx5

330 kg

4 m

25 km/t

1.000 W 24 V/ 8.0 A

Op til 60 km (45 Ahx5) 220 kg

Skivebremser

Mål Max hastighed

Motoreffekt

Max brugervægt

BremsetypeMax stigning

Hastighedsjustering Batteri

Vægt

Venderadius

Bremselængde

Rækkevidde

Oplader: 230V (AC)

 

60 km kørsel 
klares for mindre 

end 5 kroner.

Oliefyr m. 
fjernbetjening

9.900,-
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Alex Jensen, 40 år, Esbjerg

Ejer af en Kabinescooter 
Urban

Tre diskusprolapser og slidgigt forhindrer mig i at køre på alminde-
lige tohjulede køretøjer – jeg vælter hele tiden. Så jeg har anskaf-
fet mig en kabinescooter fra Lindebjerg, og på under et år har jeg 
rundet 4.500 km. Jeg er rigtig glad for den, og skal den serviceres, 
kommer Lindebjerg forbi og klarer det på min adresse. Hvis det 
ikke kan ordnes på stedet, låner jeg bare en anden kabinescooter, 
mens min egen er på værksted. 

Oprindeligt havde jeg kig på en tuk-tuk-knallert, som jeg er virkelig 
fascineret af, men sædet var som en bænk. Det duer ikke til min 
ryg. Så var det, at jeg fandt frem til Lindebjerg og fik en prøvetur. 
Komforten og kvaliteten er i top. Jeg har fået den ”tunet” med eks-
tra batterier, så jeg kan køre 90 km på en opladning. Nu planlæg-
ger jeg at deltage i et tuk-tuk-træf, som arrangeres hvert år et sted 
i landet. Så pakker jeg bare kabinescooteren og overnatter på en 
campingplads undervejs.

Udstyr Standard Luksus
LED for- og baglys ✔ ✔

LED blinklys ✔ ✔

Vinduesvisker ✔ ✔

Affjedring for og bag ✔ ✔

Låsbare døre ✔ ✔

Speedometer ✔ ✔

Triptæller ✔ ✔

Komfortsæde med nakkestøtte ✔ ✔

Blæser ✔ ✔

Sidespejle ✔ ✔

1000 W motor ✔ ✔

Bakgear ✔ ✔

Udvendig oplader ✔ ❌

Indbygget oplader ❌ ✔

FM-radio og USB ❌ ✔

Håndbremse som bil ❌ ✔

Bakkamera ❌ ✔

Varmeapparat ❌ ✔

El-ruder ❌ ✔

Indfarvet skærme og gulvtæppe ❌ ✔

Farve Mat sort Rød / Mat Blå / Mat sort
Batteri op til 60 km Inklusive Inklusive
Batteri op til 90 km ❌ kr 2.500,-
Typegodkendt i Danmark ✔ ✔

Undervognsbehandling kr 699,- kr 699,-
Indregistrering kr 1.000,- kr 1.000,-
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Vidste du, at vores Country-kabinescooter er en af markedets største kabinescooter-
modeller. Kabinen går ud over baghjulene, som giver en god affjedring, høj indstigning 
og en ekstra rummelig kabine. En Lindebjerg  Country-kabinescooter er det rigtige valg 

for dig, der ønsker at have en passager med på farten.

224 x 120 x 170 cm

13/15 grader

Trinløs 2,0 m (tør overflade) 12 V / 45 Ahx5

330 kg

4 m

25/45 km/t

1200/3000 W 24 V/ 8.0 A

Op til 60 km (45 Ahx5) 220 kg

Skivebremse

Mål Max hastighed

Motoreffekt

Max brugervægt

BremsetypeMax stigning

Hastighedsjustering Batteri

Vægt

Venderadius

Bremselængde

Rækkevidde

Oplader: 230V (AC)

Skal du køre året rundt, og vil du gerne køre lidt hurtigere end 
de 15 km/t, som ellers er normalt for el-scootere – Så skal du 
prøve vores Country II.

Dette køretøj er godkendt af færdselsstyrelsen i Danmark 
som en lille eller stor knallert, og derfor må den køre 25 km/t, 
eller 45 km/t. 

I forhold til andre lignende modeller er Lindebjerg Country II 
udstyret med en kraftig 1200/3000 W motor, som sikre dig 
god trækkræft - også i kuperet terræn.

Læg også mærke til den store rummelige kabine og som er 
godkendt til 2 personer. Derudover har den meget udstyr 
som du kender fra biler i dag. Som f.eks. centrallås, elruder, 
bakkamera, stort LCD-display med bluetooth, soltag og 
meget mere.

Batteriopgradering .............................2.500,-
Undervognsbehandling ........................699,-
Nummerplade og indregistrering  .....1.000,-

KABINESCOOTER 25/45 KM/T 
3-HJULET COUNTRY II
59.995,-

Oliefyr m. 
fjernbetjening

9.900,-

 

Stor og rummelig 

– Moderne med 

komfort for øje
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Kabinescooteren har varmeblæser, digital instrumentering med triptæller og 
hastighed samt god opbevaringsplads til dine indkøb. Som en ekstra luksus, der 

ellers kun ses på dyre luksusbiler, er der også bakkamera. Så snart du sætter 
scooteren i bakgear, tænder en lille skærm på instrumentbordet med et tv 

billede, hvor du let kan se, hvad der måtte være bagved scooteren.
Se, det er smart!
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 Du kan også bestille en 
gratis fremvisning

hjemme hos dig på tlf.

63 15 00 00
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I forhold til vores Country II - 3 hjul, som minder om en scooter. Så minder vores 
Country II - 4 hjul mere om en bil, da den er udstyret med et rat og pedaler, som 
du kender fra en bil. De 4 hjul giver en behagelig og stabil køreoplevelse og gør 

det nemt at køre op og ned af kantsten.

224 x 120 x 170 cm

15 grader

Trinløs 2,0 m (tør overflade) 12 V / 45 Ahx6

330 kg

6,5 m

45 km/t

3000W 24 V/ 8.0 A

Op til 60 km 225 kg

Skivebremse

Mål Max hastighed

Motoreffekt

Max brugervægt

BremsetypeMax stigning

Hastighedsjustering Batteri

Vægt

Venderadius

Bremselængde

Rækkevidde

Oplader: 230V (AC)

KABINESCOOTER 45KM/T 
4-HJULET COUNTRY II
64.995,-

Country II fra Lindebjerg er bygget med den nyeste 
teknologi som du kender fra de nye biler, så du får nøjagtig 
den samme køreglæde som i en almindelig bil. Country II er 
stor og rummelig og bygget med komfort for øje. Køretøjet 
er 100% el-dreven med en kraftig 3000W motor og et stort 
batteri, så du kan køre op til 60 km på en opladning. 

Country II med 4-hjul er godkendt af færdselstyrelsen i 
Danmark, og må derfor køre op til 45 km/t. Samtidigt er den 
godkendt til 2 personer, så der er rig mulighed for at have 
en passager med på turen.

Standardudstyret omfatter el-ruder, bakkamera, centrallås, 
vinduesvisker, m.m.

Vi tilbyder en gratis og uforpligtende fremvisning af køretøjet 
på din adresse, så hvis du er fristet – prøv en tur!

Oliefyr m. 
fjernbetjening

9.900,-

ABSOLUT KOMFORT OG 

BEHAGELIG KØRSEL

Batteriopgradering .............................2.500,-
Undervognsbehandling ........................699,-
Nummerplade og indregistrering  .....1.000,-
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Kørestol ES-400
24.995,-
PERFEKT TIL BÅDE INDENDØRS OG UDENDØRS

Rigtig lækker el-kørestol med kaptajnsæde, nakkestøtte og 
justerbare armlæn. Regulerbar hastighed til maks. 6 km/t. Virkelig 
manøvredygtig med lav venderadius (100 cm). Perfekt til både 
indendørs og udendørs kørsel. Stolen manureres med et joystik, 
der let betjenes med bare en finger.

Leveres komplet med oplader.
Joystik kan monteres på både højre og venstre side.

El-kørestolen leveres i grå eller rød.

Der er en tre års garantiordning på el-kørestolen.
Gratis levering

Vidste du, at en el-kørestol kan dreje rundt om sig selv, hvilket 
gør den meget manøvrevenlig både i hjemmet og udendørs.  Med 

et joystick monteret på armlænet har du altid kontrollen over 
kørestolen lige ved hånden.

93 x 64 x 116 cm

0,6 m

83 kg

230V

6 km/t

12 V / 33 Ahx2

Op til 25 km 120 kg

Mål Max hastighed

Batteri

Max brugervægt

Venderadius

Vægt

Oplader

Rækkevidde

Farve
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Rollator HF-125
999,-
STABIL LETVÆGTSROLLATOR

80 x 60 x 90 cm 8 kg 100 kg 76-90 cm 8”

Mål Max brugervægt HjulstørrelseVægt Trin højdejustering

 

 

Rollator 

med dob-

belt hånd-

bremse

Denne lækre rollator er udstyret med to indkøbskurve. Den ene kurv på 
fronten og den anden under det polstrede sæde. Under sædet findes 
desuden en lille lomme med lynlås til f.eks. en pung. Håndtagene er 
højdejusterbare og udstyret med parkeringsbremser. Denne model er let at 
klappe sammen, hvorefter den stadig kan stå uden at vælte.

Prisen er eksklusiv levering.
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Rollator HF-150
1.795,-
LET AT HAVE MED I BILEN

Lindebjergs HF-150 model er en robust, men nem størrelse – velegnet 
til indkøbsturen og anden dagligdagsbrug. Rollatoren er foldbar og let 
at transportere eller pakke i en bil.

Den er udstyret med solide 20 cm PVC-hjul, justerbare håndtag, samt 
rygstøtte og en aftagelig indkøbstaske.

HF-150 modellen fås i 5 forskellige farver.
Prisen er eksklusiv levering.

 

 

STORT

BEHAGELIGT 

SÆDE MED 

RYGLÆN

73 x 66 x 76 cm 8 kg 136 kg 76-95 cm D 20cm PVC

Mål (LxBxH) Max brugervægt HjulstørrelseVægt Trin højdejustering

58 x 32 x 38 cm 53 cm Aluminium 2 håndbremser

Mål foldet (LxBxH) Materiale FarverSædehøjde Bremse

FÅS I ET HAV AF FORSKELLIGE FARVER

SORT GRÅ BLÅ MOKKA RØD

36



Rollator HF-200
3.495,-

Rollator HF-300 Carbon Superlet
3.995,-

PERFEKT TIL ALT SLAGS TERRÆN

DANMARKS LETTESTE ROLLATOR

Lindebjergs HF-200 model er vores top-rollator og kører perfekt i alt 
slags terræn – lige fra fortovet til skovstien. Rollatoren er udstyret med 
4 store gummihjul, som giver en behagelig og stabil kørsel. Denne 
model er også udstyret med justerbare håndtag, rygstøtte og aftagelig 
indkøbstaske.

Modellen er fremstillet i et praktisk design, så den kan foldes sammen. 
Herved er den nem at transportere og let at have med i bilen.

HF-200 modellen fås i 3 forskellige farver.
Prisen er eksklusiv levering.

Lindebjergs HF-300 model er vores absolut letteste rollator. Den er 
løftevenlig, hvilket gør den nem at have med i bussen eller toget. Rol-
latoren er lavet af robust carbon med PVC-hjul og passer rigtigt godt til 
hverdagskørsel. Den er komfortabel med indbygget ryglæn.

HF-300 modellen fås i en flot grå carbon, sort og hvid farve.

76 x 67 x 81 cm 9,9 kg 136 kg 81-100 cm D 29cm Lufthjul

Mål (LxBxH) Max brugervægt HjulstørrelseVægt Trin højdejustering

64 x 60 x 87 cm 6,2 kg 120 kg 87-105 cm D 23/18cm PVC

Mål (LxBxH) Max brugervægt HjulstørrelseVægt Trin højdejustering

 

 

STORE 

LUFTGUM-

MIHJUL

58 x 32 x 38 cm 63 cm Aluminium 2 håndbremser

Mål foldet (LxBxH) Materiale FarverSædehøjde Bremse

64 x 22 x 87 60 cm Carbon 2 håndbremser

Mål foldet (LxBxH) Materiale FarverSædehøjde Bremse

 

 

KUN!
6.2 KG

Weekendtaske
  599,-

Hverdagstaske
  499,-
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SENIORCYKEL 
MODEL B

 

 

GOD 

BALANCE 

VED START/

STOP

 

 

LAV IND-

STIGNING

 

 

FODBREMSE

 

 

EKSTRA 

STOR CYKEL-

KURV

SIKKERHED I HØJSÆDET
Seniorcyklven er meget stabil og udstyret med 7 indvendige 
Shimano-gear. Cyklen er samlet og udstyret med en kom-
fort-sadel, håndbremse, fodbremse og en stor cykelkurv. 

Cyklens lakeringen er sort med sølvskærme. Bemærk den 
meget lave indstigningshøjde og store kurv til f.eks. indkøb. 

Rækkevide 10 Ah batteri - 20-40 km.

Mulighed for batteriopgradering for 999,-.
(30-50 km – 13 Ah )

Mulighed for stor batteriopgradering for 1.998,-.
(40-60 km – 15.6 Ah )

7 GEAR
kr. 12.995,-

7 GEAR MED EL
Frontmotor | 10Ah. Batteri

kr. 23.990,-

189 x 70 x 110 cm 29,5kg

120 kg 24”

Mål

Max brugervægt

Vægt

Hjulstørrelse

Op til 20-40 km

Rækkevidde

Farve
 Du kan også bestille en 

gratis fremvisning
hjemme hos dig på tlf.

63 15 00 00
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Seniorcykel Model B
fra 12.995,-

  

Vidste du, at du på en Lindebjerg seniorcykel kan sidde roligt og stabilt, selv ved start og stop, 
takket være det ekstra for- eller baghjul. Cyklerne kan fås både med eller uden el, hvis du ønsker 

en hjælpende hånd på dine cykelture. 
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GOD 

BALANCE 

VED START/

STOP

 

 

LAV IND-

STIGNING

 

 

FODBREMSE

 

 

INDKØBS- 

KURV

170 x 82 x 110 cm 27,5kg

120 kg 24” bag 20” for

Mål

Max brugervægt

Vægt

Hjulstørrelse

SENIORCYKEL 
MODEL F

7 GEAR
kr. 12.995,-

7 GEAR MED EL
Krankmotor | 10Ah. Batteri

kr. 24.990,-

SIKKERHED I HØJSÆDET
Suveræn sikker trehjulet cykel med to hjul placeret for-
an. God balance ved start/stop. Cyklen er udstyret med 
bagbremse, forbremse og komfortsadel. Fordelen ved 
denne type cykel er, at brugeren kan se det bredeste 
sted på cyklen under kørslen. Cyklen leveres med en 

kurv foran. Rækkevide 10 Ah batteri - 20-40 km. 

Mulighed for batteriopgradering for 999,-.
(30-50 km – 13 Ah batteri )

Mulighed for stor batteriopgradering for 1.998,-.
(40-60 km – 15.6 Ah batteri )

 Du kan også bestille en 
gratis fremvisning

hjemme hos dig på tlf.

63 15 00 00

Op til 20-40 km

Rækkevidde

Farve
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TILBEHØR TIL SENIORCYKLER

Seniorcykel Model F
fra 12.995,-

 

 

599,-

RENSLAG TIL SENIORCYKEL

AXA GODKENDT LÅS LINDEBJERG CYKELHJELM SIDESPEJL

PUNKTERINGSHÆMMENDE DÆK LYGTESÆT

 

 

999,-

 

 

378,-

 

 

189,-

 

 

299,-

 

 

649,-
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TIL DIG, DER VIL HAVE MEGET  
FOR PENGENE

Budget-otiumstolen har følgende funktioner:

• Elektrisk fodskammel
• Elektrisk ryglæn
• Elektrisk sædeløft
• Fjernbetjening
•  1 Motor, så fodskammel og ryglæn  

justeres sammen.

OTIUMSTOL - BUDGET
6.995,-

TIL DIG, DER VIL HAVE LIDT EKSTRA

Otiumstol Luksus er i topklassen af otiumstole. 
Luksus modellen har ekstra kraftige og lydsvage 
motorer og masser af funktioner:

• Elektrisk fodskammel
• Elektrisk ryglæn
• Elektrisk sædeløft
• Fjernbetjening
•  2 Motorer som gør det muligt at justere 

fodskammel og ryglæn individuelt
•  Nakkepude i læder 
• Batteri backup, der slår til ved strømafbrydelse
• Justerbar varme i sæde, ryg og fodskammel
• Justerbar massage i sæde, ryg og fodskammel
• Flat bed instilling - læg stolen helt ned i vandret 
• Ekstra stærke og lydløse motorer

OTIUMSTOL - LUKSUS
19.995,-

 

 

LUKSUS
LÆDER

Højde Længde (oprejst) Længde (udslået)

110 cm 84 cm 177 cm

Bredde Sædebredde Max brugervægt

75 cm 53 cm 120 kg

Højde Længde (oprejst) Længde (udslået)

110 cm 84 cm 177 cm

Bredde Sædebredde Max brugervægt

85 cm 53 cm 130 kg

LINDEBJERG OTIUMSTOLE 
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LÆS MERE LINDEBJERG.DK

Niels Jørgensen, 89 år, Fredericia

Jeg fik Lindebjergstolen i gave af mine børnebørn. Det 
er en rigtig behagelig stol. Jeg nyder at slå benene op 
og få varmen i kroppen efter min tur til købmanden om 
morgenen.

 Du kan også bestille en 
gratis fremvisning

hjemme hos dig på tlf.

63 15 00 00
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LÆNESTOL LS 100
FRA 10.995,-

LÆNESTOL LS 212
FRA 12.995,-

GOD OG BLØD LÆNESTOL TIL EN FIN PRIS

Denne elektroniske lænestol er en blød og behagelig 
størrelse til en fornuftig pris. Stolen er med dejligt 
polstrede armlæn og fås i både læder og stof.

• Sort læder/Grå stof
• 1 størrelse (M)
• 1 motor løft / 2 motorer sædeløft

LÆNESTOL MED MULIGHED FOR 4 MOTORER

Behagelig luksus elektronisk lænestol med mange 
muligheder. Mulighed for fødder over hjerte, som giver 
bedre blodomløb. 

• Læder/stof (Valgfri farve)
• 4 størrelser (S-XL)
•  2 motorer løft / 4 motorer - Sædeløft , fødder over hjerte 

& sædehøjde.

LINDEBJERG LÆNESTOLE 

Luksuslænestole fra Lindebjerg har komfort og æstetik i højsædet, samt den bedste sidde-
oplevelse på markedet. Den har indbygget fodskammel og regulering af ryglæn, så du nemt kan 

læne dig tilbage i en behagelig stilling, enten manuelt eller ved et tryk på en knap.

Du har også mulighed for at vælge antal motorer og løftefunktion, hvor lænestolen kan løfte 
dig fra en siddende stilling til en stående position.

50KG KOLDSKUM MEMORY FOAM SKRÆDDERSYET TIL DIG

Koldskum er en skum med stor 
elasticitet, lang levetid og god komfort.

50kg koldskum er noget er det mest 
kombrimerede skum på markedet. 

Toppen på stolene er indbygget med 
et lag memory foam. Memory foam 

tilpasser sig din kropsform og er 
temperaturfølsom.

Lænestolende fås i mange forskellige 
størrelser og på hver model har vi 
mulighed for at tilpasse den +/- 5 
cm, så den passer perfekt til dig.

 

 

GRATIS

LEVERING
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LÆNESTOL LS 331
FRA 13.995,-

LÆNESTOL LS 335
FRA 14.495,-

LÆNESTOL LS 9107
FRA 22.995,-

KOMFORTABEL LÆNESTOL I FLOT DESIGN

Lækker lænestol i stilrent design, som passer pefekt ind i 
stuen. Fås i flere størrelser og i en valgfri farve. 

• Læder/stof (Valgfri farve)
• 6 størrelse (XS-XXL)
• Manuel (Gasfjeder) / 2 motorer / 2 motorer sædeløft

SMART OG MODERNE LÆNESTOL

Lænestol i et moderne design. Vælg mellem manuel 
og 2 motorer, samt løft. Fås i flere størrelser og i en 
valgfri farve.

• Læder/stof (Valgfri farve)
• 6 størrelse (XS-XXL)
• Manuel (Gasfjeder) / 2 motorer / 2 motorer sædeløft

KRAFTIG OG HOLDBAR LÆNESTOL

Super behagelig lænestol i højeste klasse. Har 
3-motor løft og fås i 2 størrelser. God plads i 
bredden og med ekstra kraftige motorer.

• Læder/stof (Valgfri farve)
• 2 størrelse – XL (op til 160kg) - XXL(op til 200kg)
• 3 motorer sædeløft

VIL DU HAVE EN LÆNESTOL SOM 
PASSER PERFEKT TIL DIG?

Med en Lindebjerg lænestol er der et væld af muligheder for tilpasning og 
design af stolen, så du er sikker på, at du får en stol som passer perfekt til dig. 

Disse modeller kan udstyres med sædeløft, samt mange andre muligheder for 
specifikationer, bl.a. massage, sædevarme, elektrisk nakkestøtte, mm.
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Sådan passer du godt på din el-scooter:
En el-scooter holder i mange år, hvis blot man passer på den og vedligeholder den. Nedenfor har vi lavet 
5 forskellige punkter, hvor du kan blive klogere på, hvordan du bedst muligt passer din nye el-scooter.

Derudover er du naturligvis altid velkommen til at ringe ind og få en snak med en af vores dygtige 
teknikere, hvis du har spørgsmål specifikt til din model angående vedligeholdelse eller service.

Hvor sætter du el-scooteren, når du 
ikke kører på den?
Er du ude at køre på din Lindebjerg el-scooter, og regnen 
viser sig frem, så gør det ikke noget ved din el-scooter. 
El-scooteren er bygget til det danske klima, og derfor kan 
den sagtens tåle en byge. Når du ikke bruger din el-scooter, 
anbefaler vi, at du har den stående overdækket i enten 
en garage, et skur eller i din opgang. Er dette ikke en 
mulighed, anbefaler vi, at du tilkøber et regnslag (599,-), 
som du kan lægge over din el-scooter og beskytte den mod 
det danske klima.

Dæktryk
For at få den bedst mulige komfort når du er ude at køre 
på din el-scooter, anbefaler vi, at du minimum en gang om 
måneden tjekker lufttrykket i alle dækkene. På el-scootere 
bør lufttrykket altid ligge på ca. 2,5 bar og på cykler ca. 
3,5 bar, dette gør at du får den bedste komfort og længst 
mulige holdbarhed på dine dæk. 

Overhold serviceaftalen
Når du køber en ny el-scooter hos Lindebjerg, bliver 
du automatisk oprettet i vores tre-års garantiordning. 
For at garantien opretholdes, kræver det blot, at du 
overholder serviceeftersyn af din el-scooter, der udbedes 
på din hjemmeadresse Første gang efter 9 måneder og 
efterfølgende med et 12-måneders interval.

Sådan passer du bedst på dit batteri
Batteriet er en sliddel, der slides kontinuerligt fra den dag, du starter med at køre på din 
el-scooter. Stille og roligt vil batteriet slides, og din maksimale distance vil blive kortere og 
kortere. Vi anbefaler, at du sætter din el-scooter til opladning efter hver køretur. Opladeren 
stopper af sig selv, når batteriet er fuldt opladt. Der sker derfor intet ved at lade på dit 
produkt ofte, selvom det ikke har været helt afladt. 

Levetiden på et batteri kan variere fra 2-5 år alt efter type og brug. Undgå at aflade dit 
batteri helt, da dette nedsætter batteriets levetid kraftigt. 

I vinterhalvåret vil batterikapaciteten på din el-scooter falde grundet temperaturfald. Ved 
temperaturer ved frysepunktet, vil batterikapaciteten falde til ca. det halve i forhold til en 
sommerdag. 

Hold din el-scooter ren
Vi anbefaler, at du løbende, og ved behov, rengør sædet, 
styrepanelet samt alle plastikskjolde med en fugtig klud. 
Undgå at sprøjte vand direkte på el-scooteren.

Derudover kan vi anbefale, at du ved køb af en ny el-
scooter tilkøber en undervognsbehandling (699,-), der 
sikrer understellet mod rust og øger levetiden på din el-
scooter. 

EFTER KØB
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FINANSIERING AF DIT NYE KØRETØJ

Lindebjerg A/S kan i samarbejde med 
SPARXPRES tilbyde en enkel og attraktiv 
finansiering af dit nye køretøj.
Du kan enten vælge at ansøge om et rente- & gebyrfrit lån over 10 
måneder, eller du kan vælge et ØkonomiLån med mulighed for en 
lav månedlig ydelse.

 

DET ER
NEMT!

Udfyld ansøgnings-
formularen og tryk 
”send ansøgning”

RKI? ingen hindring - ring til os 

SPARXPRES behandler din ansøgning og retur-
nerer svaret på din ansøgning enten pr. post 

eller e-mail.

Gældsbrevet sendes til dig. Dette underskrives 
enten digitalt via NemID eller med en fysisk 

underskrift.

Ved digital underskrift via NemID, returneres 
svaret automatisk til SPARXPRES. Vælger du 

at underskrive med en fysisk underskrift, skal 
gældsbrevet returneres til SPARXPRES pr. post.

Når SPARXPRES har modtaget det underskrev-
ne gældsbrev, afregnes lånebeløbet direkte til 

Lindebjerg A/S.

Samlet kreditbeløb 10.000 kr. 20.000 kr. 30.000 kr. 40.000 kr. 50.000 kr.

Løbetid i måneder 60 60 60 60 60

Månedlig ydelse 216 kr. 403 kr. 589 kr. 746 kr. 963 kr.

Samlede kreditomkostninger 2.940 kr. 4.140 kr. 5.340 kr. 6.540 kr. 7.740 kr.

Samlede beløb der skal tilbagebetales 12.940 kr. 24.140 kr.  35.340 kr. 46.540 kr. 57.740 kr.

Årlig fast debitorrente 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

ÅOP 11,2% 8,0% 6,9% 6,3% 6,0%

Standardomkostningsinformation: Forbrugslån - Xpres Rentefri med månedsgebyr

Lånet kan altid indfries uden ekstra omkostninger. Ovenstående eksempler er vejledende, idet de forudsætter, at der 
er 30 dage mellem lånets udbetaling og betaling af første ydelse.  Endvidere forudsættes betaling via Mit Sparxpres. 

Der er 14 dages fortrydelsesret. Bevilling kræver positiv kreditgodkendelse.



Lånebetingelser:

Overholder låntager ikke låneaftalen, kan SPARXPRES forlange betaling for eventuelle 
ekstraomkostninger i forbindelse med administration af lånet 

– herunder eventuelle inkassoomkostninger. Morarenter og gebyrer tillægges lånets 
restgæld. Morarenten pr. md. er 0,42% svarende til en årlig variabel debitorrente på 5,16%. 
Oplysninger om renteberegning, rentesatser og gebyrer fås ved henvendelse til 

SPARXPRES. De anførte gebyrer kan til enhver tid ændres af SPARXPRES.

Fortrydelsesret og klageadgang:

Du har ret til at fortryde kreditaftalen indenfor 14 kalenderdage fra den dag lånet udbetales. 
For yderligere oplysninger om fortrydelsesret eller muligheden for at klage henvises til 

SPARXPRES hjemmeside: www.sparxpres.dk  



BESØG OS I MIDDELFART BESØG OS I AARHUS

BESØG OS I AALBORG

Stensgaardvej 14
5500 Middelfart

Tilst Skolevej 38
8381 Tilst

Nibevej 22A
9200 Aalborg

BESØG OS I ODENSE

Sivlandvænget 1C
5260 Odense

BESØG OS I KØBENHAVN

Gladsaxevej 341
2860 Søborg

lindebjerg.dk 63 15 00 00

facebook.com/lindebjergsenior

facebook.com/Lindebjerg.dk

mail@lindebjerg.dk


	Lindebjerg-2022-WEB-Forside
	Lindebjerg-2022-WEB-Forside-2
	Lindebjerg-2022-WEB
	Lindebjerg-2022-WEB-Bagside-2
	Lindebjerg-2022-WEB-Bagside

