
Facturado a: Enviado a:

Nome: Nome:

Morada: Morada:
Localidade: Código postal: Localidade: Código postal:

E-Mail: E-Mail:

Telf: Fax: Telf: Fax:

Data da encomenda:

Nº de encomenda da Sunrise
  = Standard  = Opção com custo  = Opção sem custo

Peso máx. utilizador:              150 kg
Ref. 22200002

  Travões de disco
  Pára-choques dianteiro e traseiro
 Rodas pneumáticas de 12" / 31 cm pretas  Apoio de cabeça
 Baterias de 55 Amp sem manutenção  Rodas anti-volteio
 Assento Comfort reclinável e giratório de 49x49 cm  Cesta frontal
 Altura do assento ajustável em 3 posições 45 a 50 cm  Cinto de segurança
 Apoio de braços abatíveis. Ajustáveis em largura, profundidade e ângulo  Espelhos retrovisores (Isquerdo e Direito)
 Almofada do apoio de braços acolchoado  Reflectores laterais e traseiros
 Guiador ajustável em ângulo com punhos grandes
 Painel de controle táctil com indicador de bateria de LED
 Luz frontal, piscas dianteiros e traseiros, luz de travão e presença
 Suspensão dianteira e traseira ajustável

ACESSÓRIOS (não se entregam instalados)
 Capa para armazenamento
 Capa para assento
 Capa para cobrir as pernas
 Capa para a chuva
 Suporte de bengalas (montado no assento)
 Suporte de bengalas (montado no pára-choques traseiro)
 Mochila
 Suporte para andarilhos ou cadeiras de encartar
 Kit de carga externo (Cabos para carregar as baterias soltas, não colocadas na scooter) (Baterias e carregador não incluídos)

 Triângulo de sinalização de emergência 

 Kit de suspensão traseira Heavy duty

 Kit de pneus maciços (set de 4 unidades)

22219095

22219097

22219099

22219100

22219094

Cor cinzento selénio metalizado

Velocidade de 12 km/h

PVP

22219098

107,94 €

107,94 €

22219106

CONFIGURAÇÃO STANDARD

45,45 €

107,94 €

136,35 €

102,26 €22219092

22219096

22219103

22219105

210,20 €

73,85 €

79,54 €

P.V.P Rec: 2.124,74€

17,04 €

448,81 €
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45,45 €

Os preços aqui referidos são Preços de Venda ao 
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22219097
Capa de assento

22219092
Mochila

22219096 
Suporte para andarilhos ou cadeiras de 
encartar

22219094 
suporte de canadianas montado no 
assento

22219095 
Suporte de canadianas montado no pára-
choques traseiro

22219099
Capa para cobrir as pernas piernas

22219103
Kit de carga externo (baterias e 
carregador não incluido)

22219098
Capa para armazenamento

22219100
Capa para a chuva

22219108
Kit de pneus maciços

22219106
Kit de suspensão traseira Heavy duty

22219105
Triângulo de sinalização de emergências


