




Honda eSYMO (e-Step Young Mobility) 

Nabízí nejlepší jízdní komfort ve své třídě, dojezd až 25 km 

a maximální rychlost až 25 km/h. Velká kola, která pracují 

společně se zavěšením předního a zadního kola, se postarají 

o dokonalý jízdní pocit i na větších nerovnostech. Pokud budete

potřebovat rychle zastavit, dodatečný systém brzdové páky při

jízdě zaručí maximální účinnost i bezpečnost. Při jízdě za tmy se

světlomet a zadní světlo postarají o snadnou a bezpečnou

navigaci pro všechny. Podsvícený elektronický displej poskytuje

jezdci přehled o okolní teplotě prostředí, stavu baterie a různých

režimech jízdy.

Další výhody koloběžky eSYMO, jako je přizpůsobení rychlosti 

vašemu osobnímu tempu pomocí několika kliknutí, či intuitivní 

funkce složení, z ní dělají perfektního společníka.

Vlastnosti a funkce :

− Velká kola v kombinaci s předním a zadním odpružením
zajišťují hladkou jízdu a vysokou úroveň pohodlí

− Elektronický displej s důležitými informacemi pro řidiče
− Přídavný systém brzdové páky pro optimální bezpečnost

− Snadné uložení v autě nebo doma díky intuitivnímu
skládacímu mechanismu

− Nastavitelná výška řídítek
− Snadno přístupný nabíjecí 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 

Hmotnost

Materiál

Max. zatížení  

Max. dojezd 

Doba dobíjení

Zadní světlo

Výška řidítek    

Rozměry - složená

Kola
Přední
Zadní

Jízdní režimy

Režim chodec 

Režim Eco 

Standardní režim 

Režim sport

Max. výkon

Regulace rychlosti



Váš Honda dealer:

Výrobce si vyhrazuje právo měnit specifikace, včetně barev, a to i bez oznámení a tak často a takovým způsobem, jak považuje za vhodné. Může se to týkat velkých i 
malých změn. Výrobce se však snaží zachovávat přesnost údajů uvedených v této brožuře. Tato publikace v žádném případě nepředstavuje jakoukoli nabídku ze 

strany společnosti. Veškerý prodej zajišťuje příslušný distributor nebo prodejce na základě standardních prodejních podmínek a záruky poskytované tímto 
distributorem nebo prodejcem, přičemž příslušné kopie lze od nich získat na požádání. Navzdory veškerému úsilí o zajištění přesnosti údajů jsou brožury připravovány 
a tištěny několik měsíců před distribucí, a nemohou tedy vždy bezprostředně odrážet změny specifikací nebo v některých ojedinělých případech poskytovat konkrétní 

informace. Zákazníci by proto měli příslušné specifikace vždy projednat s prodejcem, zejména závisí-li výběr modelu na některé z uváděných charakteristik.

Honda Motor Europe Limited, organizační složka Česká republika
Bucharova 14/2641, 158 00 Praha 5

www.honda.cz

Společnost Honda získává papír odpovědným způsobem od výrobců v EU. Výtisk nevyhazujte, předejte jej další osobě nebo jej recyklujte.




