PARTICULIERE PRIJSLIJST
geldig vanaf 01/06/2021

50 cc
netto prijs

BTW 21%

totaal incl. BTW

verkoop
advies prijs*

electronische carburateur

black, oak metallic en
tecno silver

Euro 4
€ 1.156,20 € 242,80 € 1.399,00 € 1.598,00
Euro 5 45km/h € 1.404,13 € 294,87 € 1.699,00 € 1.898,00
25km/h € 1.652,07 € 346,93 € 1.999,00 € 2.198,00

Agility FR 25/45 FAT klap

black

Euro 4
€ 1.238,85 € 260,15 € 1.499,00 € 1.698,00
Euro 5 45km/h € 1.404,13 € 294,87 € 1.699,00 € 1.898,00

dark grey, black en
matt blue

Euro 4
€ 1.652,07 € 346,93 € 1.999,00 € 2.198,00
Euro 5 45km/h € 1.858,68 € 390,32 € 2.249,00 € 2.448,00
25km/h € 1.941,32 € 407,68 € 2.349,00 € 2.548,00

matt black
white/black

Euro 4
€ 1.652,07 € 346,93 € 1.999,00 € 2.198,00
Euro 5 45km/h € 1.982,64 € 416,36 € 2.399,00 € 2.598,00

deep ocean blue, red
en matt silver, white

Euro 4
€ 1.652,07 € 346,93 € 2.099,00 € 2.298,00
Euro 5 45km/h € 1.941,32 € 407,68 € 2.349,00 € 2.548,00
25km/h € 2.065,29 € 433,71 € 2.449,00 € 2.648,00

matt black, matt grey
en matt blue

Euro 4
€ 1.817,36 € 381,64 € 2.199,00 € 2.398,00
Euro 5 45km/h € 2.023,97 € 425,03 € 2.449,00 € 2.648,00
25km/h € 2.106,61 € 442,39 € 2.549,00 € 2.748,00

injectie

matt brown, matt grey
en deep blue

Euro 4
€ 2.230,58 € 468,42 € 2.699,00 € 2.898,00
€
2.395,87 € 503,13 € 2.899,00 € 3.098,00
Euro 5 45km/h
25km/h € 2.478,51 € 520,49 € 2.999,00 € 3.198,00

Agility 12 45 Carry

pearly white, black

Euro 5

€ 1.734,71

€ 364,29

€ 2.099,00 € 2.298,00

brown crystal

Euro 3

€ 3.098,35

€ 650,65

€ 3.749,00 € 3.948,00

Agility FR 25/45 FAT lang

electronische carburateur

Agility City 16 + 25/45
injectie

Super8 street 45 injectie
New Super8 "R" 45 injectie

New Like 25/45
injectie

New Like special 25/45
injectie

New People S 25/45

bezorg

injectie

elektrisch
E-Vitality 25/45

lithium accu

Koop je Kymco scooter bij één van onze erkende dealers.
Deze zijn te herkennen aan de RAI-dealersticker op de voorgevel.
model- en prijswijzigingen voorbehouden / Verkoopadvies prijzen* zijn incl.21% BTW, transport- handling- en kentekenkosten. Deze zijn € 199,00
incl. € 40,70 leges en kosten tenaamstellen. Alle voorgaande prijslijsten komen hierbij te vervallen / prijzen excl. accessoires 01 juni 2021
Nieuwe Kymco scooters met een complete service en garantie kunt u uitsluitend kopen via de erkende vakhandel. Deze dealers worden ondersteund door ons servicenetwerk en
dragen het "erkend scooterdealer 2019 logo van de RAI vereniging op hun voorgevel. Kymco kan niet ten allen tijde de betrouwbaarheid van dealers garanderen die Kymco scooters
via internet aanbieden. De erkende scooterdealers hebben kennis van onze producten, blijven op de hoogte van alle ontwikkelingen en krijgen trainingen zodat hun kennis optimaal
blijft. Kymco streeft ernaar om de hoogst haalbare kwaliteit producten te leveren. Wel kunnen wij u een advies geven: wanneer u een Kymco koopt via internet krijgt u soms korting.
Echter als u aanspraak wilt maken op service en garantie is het het vaak lastig om uw scooter terug te sturen naar de firma die de scooter heeft geleverd. Wanneer u kiest voor
aanschaf bij de plaatselijke dealer is dit traject veel korter en derhalve makkelijker. Bovendien bent u er dan zeker van dat uw nieuwe scooter vakkundig rijklaar gemaakt wordt zodat u
veilig aan het verkeer kunt deelnemen. Hoewel Kymco haar scooters zo onderhoudsarm mogelijk maakt is het toch noodzakelijk om onderhoud uit te laten voeren. De hoeveelheid
hiervan is afhankelijk van de intensiviteit van het gebruik en kunt u zien in het bijgeleverde onderhoudsboekje. Kortom, Kymco raadt u dus aan altijd een scooter te kopen bij de
plaatselijke Kymco-dealer. Snelle en vakkundige service en onderhoud zijn dan gegarandeerd.

www.kymco.nl

