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Kymco Agility Carry /// ontdek
Ontdek de Agility Carry Een scooter als werkpaard,
de Agility Carry is erop berekend! Deze scooter is voor veel doeleinden
inzetbaar, of je nu schilder, storingsmonteur of van een bezorgdienst bent,
zijn ultrasterke frame is erop berekend veel gewicht te kunnen dragen. Ook
de verschillende beugelsets maken van deze scooter een echte allrounder.

agility carry /// voordelen

Voordelen Moet je snel iets bezorgen? Met de Agility Carry
breng je snel iets van a naar b zonder die vervelende files. De Agility is er
in een brom -en snorfietsuitvoering en is dus in de 25 km/u uitvoering ook
geschikt voor het rijden op het fietspad. Wie kiest voor de 45 km/h variant
mag daarmee rijden op de rijbaan en daarmee ben je heel wat sneller dan
de auto.

agility carry /// gemak

agility carry /// rijplezier

Gemak

Wie vaker een drukke stad bezoekt
weet waar wij over praten. Eenrichtingsverkeer of
wegen waar je niet links- of rechtsaf mag slaan.
Met een scooter mag je op veel eenrichtingswegen
rijden en is het rijden in de stad eindelijk weer leuk!
Oftewel, geen ergernissen meer wachtende auto’s
of opstoppingen, de scooter manoeuvreert zonder
moeite langs het drukke verkeer.

Rijplezier

Slechts 7% van de tijd regent
het dus de kans dat je nat wordt valt heel erg
mee. Daarbij is er goede kleding te koop die je
beschermd tegen allerlei weersinvloeden. Het
mag gerust gezegd worden dat het rijden met
een scooter staat voor plezier! Daarnaast zijn
er schootkleden en windschermen te koop, dus
mocht je onverwachts in een buitje terecht komen
ben je altijd beschermt tegen de regen.

agility Delivery / agility carry /// kleuren

agility carry /// brandstof
Brandstofkosten

Wie wekelijks bij de pomp staat weet
wat tanken kost. Een gemiddelde auto rijdt zomaar 1 op 13 en
daarmee zijn benzinekosten een behoorlijke aanslag op het
budget. De Agility Carry beschikt over een zeer zuinige
en schone 4-takt motor waardoor je veel geld
bespaart op brandstofkosten. Een volle tank kost
nog geen tien euro en met een verbruik van
+/- 1 liter per uur volgens Euronorm 99/700/
EG is hij elke auto de baas.

Ook leverbaar

agility delivery
Wit
Zwart

agility carry

25

45

x

x

Wit

x

Zwart

25

45

x

x
x

Agility Carry /// Geen parkeerkosten

Geen parkeerkosten

Wie ‘even’ parkeert is zomaar
5,- euro kwijt en dan is het nog de vraag, of je wel kan parkeren. Met
een scooter parkeer je voor de deur en kun je gewoon legaal op de stoep
parkeren. Dat scheelt niet alleen heel veel geld maar ook een boel
ergernis! Al met al is de Kymco Agility Carry de ultieme scooter om de
klus te klaren!

www.kymco.nl

