




Honda eSYMO (e-Step Young Mobility) 

Ponúka tú najpohodlnejšiu jazdu v danej triede, dojazd až 25 kilometrov 

a dosahuje najvyššiu rýchlosť až 25 km/h. Veľké kolesá spolupracujú s 

predným a zadným odpružením a poskytujú perfektné jazdné vlastnosti 

aj na nerovnom povrchu mestských ulíc. Ak treba rýchlo zastaviť, extra 

výkonný brrzdový systém zaručí maximálnu účinnosť a bezpečnosť. Pri 

jazde za tmy sa svetlomet a zadné svetlo postarajú o jednoduchú a 

bezpečnú navigáciu pre všetkých. Podsvietený elektronický displej 

umožňuje vodičovi zobraziť teplotu okolia, stav nabitia akumulátora a 

rôzné režimy jazdy.

Ďalšie výhody kolobežky eSYMO, ako je prispôsobenie rýchlosti vášmu 

osobnému tempe pomocou niekoľkých kliknutí, či intuitívne funkcie 

zloženia, z nej robia perfektného spoločníka.

Vlastnosti a funkcie:

− Veľké kolesá v kombinácii s predným a zadným odpružením
zaisťujú hladkú jazdu a vysokú úroveň pohodlia

− Elektronický displej s dôležitými informáciami pre vodiča
− Prídavný systém brzdovej páky pre optimálnu bezpečnosť

− Jednoduché uloženie v aute alebo doma vďaka intuitívnemu
skladaciemu mechanizmu

− Nastaviteľná výška riadidiel
− Ľahko prístupný nabíjací port





12 kg

Hliník

100 kg

25 km

3 hodiny

Ano

900 - 1 085 mm

1 050 x 145 x 320 mm

200 mm, gumové pneu
200 mm, gumové pneu

6 km/h, 250 W

20 km/h, 300 W

25 km/h, 400 W

25 km/h, 500W

500 W

Palcový akcelerátor

TECHNICKÉ ÚDAJE 

Hmotnosť

Materiál

Max. zaťaženie  

Max. dojazd 

Doba dobíjania

Zadné svetlo

Šírka riadidiel   

Rozmery - zložená

Kolesá
Predné
Zadné

Jazdné režimy

Režim chodec 

Režim Eco 

Štandardný režim 

Režim sport

Max. výkon 

Regulácia rýchlosti



Váš Honda dealer:

Výrobcovia si vyhradzujú právo meniť svoje technické údaje (vrátane farieb) aj bez predchádzajúceho upozornenia akýmkoľvek spôsobom, aký uznajú za vhodný. 
Môže ísť o významné, ako aj drobné zmeny. Vynakladáme však najlepšie úsilie, aby bola zabezpečená správnosť údajov uvedených v tejto brožúre. Táto publikácia v 

žiadnom prípade nepredstavuje ponuku spoločnosti pre akúkoľvek osobu. Každý predaj uskutočňuje príslušný distribútor alebo predajca na základe štandardných 
podmienok predaja a záruky daného distribútora alebo predajcu, kópie ktorých možno získať na požiadanie. Napriek značnému úsiliu vynaloženému na zabezpečenie 
presnosti údajov sú brožúry pripravované a vytlačené niekoľko mesiacov pred distribúciou, a preto nemôžu ihneď odrážať zmeny v špecifikáciách alebo v niektorých 

ojedinelých prípadoch zabezpečenie konkrétnej funkcie. Zákazníkom vždy odporúčame prediskutovať technické špecifikácie so svojím predajcom, najmä ak váš výber 
modelu závisí od splnenia jednej z inzerovaných funkcií.

Honda Motor Europe Limited Slovensko, organizačná zložka
Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava

www.honda.sk

Honda nakupuje papier zodpovedne od výrobcov v rámci EÚ. Prosím, nevyhadzujte ma, dajte ma priateľovi alebo ma recyklujte.




