
Platný: 3. 5. 2021      NABÍDKOVÝ CENÍK ELEKTRICKÉ MOBILITY a JEJÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ
Kód Vyobrazení MOC vč. DPH

MN-AR-AC20 8 990,-

AR-MO-210001 19 990,-

AB-OC-R20 35 990,-

AB-PM-B20 39 990,-

AB-MM-Y20 44 990,-

AB-MM-B20 55 990,-

UP-GLW-EBK/M   
UP-GLW-EBK/L

390,-

UP-PHO-HLD 550,-

UP-MON-SLD 390,-

UP-MON-SAC 790,-

UP-MON-BAG 790,-

UP-BSK-EBK 690,-

UP-MAM-EST 1 090,-

Elektrické koloběžky
Popis

ARGENTO ACTIVE - univerzální elektrická koloběžka s tělem ze slitiny oceli, 3 rychlostní 
volby (6, 20 a 25 km/h), LCD podsvícený displej, 250W motor, 8,5" dušové pneumatiky, 
baterie 36V 7,8Ah - 280Wh, dvojitá brzda: přední elektrická a zadní mechanická kotoučová, 
přední a zadní LED osvětlení, deklarovaný dojezd 25km, DC 2.1 42V 1,5A nabíječka, nabíjení 

3-4 hodiny, stupeň krytí IP54, provozní teploty -10oC / 50oC, max. zatížení 100kg. Hmotnost 
13,4kg.

Skládací zámek URBAN PRIME - ideální ochrana proti krádeži kol a koloběžek. 6 mm kalená 
a tvrzená ocel. ABS kryt zamezuje poškrábání zabezepečovaných kol. Celková délka 70 cm. 
Praktický držák na rám kola zajistí, že budete mít zámek vždy při ruce. Součástí dodávky jsou 
3 klíče zámku.

Držák telefonu URBAN PRIME - kompatibilní se všemi typy kol a koloběžek. Univerzální 

držák smartphonu s ochrannými silikonovými úchyty pro eliminaci poškození telefonu. 360o 

rotace a možnost umístění telefonu na výšku nebo šířku.

     www.tauergroup.cz 

ARGENTO ACTIVE BIKE - sportovní elektrická koloběžka s tělem ze slitiny hliníku, 3 
rychlostní volby (6, 20 a 25 km/h), 350W motor, 20" přední a 16" zadní bezdušové 
pneumatiky, baterie 36V 10,4Ah - 375Wh, dvojitá brzda: přední a zadní mechanická 
kotoučová brzda, přední a zadní LED osvětlení, deklarovaný dojezd 25km, DC 2.1 42V 1,5A 

nabíječka, nabíjení 3-4 hodiny, stupeň krytí IP54, provozní teploty -10oC / 50oC, max. zatížení 
100kg. Hmotnost 14kg.

ARGENTO MAD MAX - S Black Edition - elektrokolo nejen pro městský provoz s hliníkovým 
rámem a sedlem pro dvě osoby, odpružená upside-down vidlice, asistence šlapání do 
rychlosti 25km/h, 36V 250W motor v zadním náboji, 20" x 4" kola s plášti KENDA, baterie 
SAMSUNG 36V 13Ah 468Wh, kotoučové hydraulické brzdy TEKTRO HD-T285, 7 rychlostní 
řazení SHIMANO Tourney, voděodolný LCD displej APT 500S pro kontolu asistence 
šlapání/stavu baterie/osvětlení aj., deklarovaný dojezd až 80km, 42V 2A nabíječka, nabíjení 4-
6 hodin, maximální zatížení 220kg! Uzamykatelná podsedlová schránka. Praktický nosič na 
8kg a blatníky. Hmotnost vč. baterie 30kg.

ARGENTO MAD MAX - elektrokolo nejen pro městský provoz s hliníkovým rámem a sedlem 
pro dvě osoby, asistence šlapání do rychlosti 25km/h, 36V 250W motor v zadním náboji, 20" 
x 4" kola s plášti KENDA, baterie SAMSUNG 36V 10,4Ah 375Wh, kotoučové mechanické 
brzdy TEKTRO Aries, 7 rychlostní řazení SHIMANO Tourney, voděodolný LCD displej APT 
500S pro kontolu asistence šlapání/stavu baterie/osvětlení aj., deklarovaný dojezd až 70km, 
42V 2A nabíječka, nabíjení 4-6 hodin, maximální zatížení 220kg! Praktický nosič na 8kg a 
blatníky. Hmotnost vč. baterie 30kg.

ARGENTO OMEGA Green - dámské elektrokolo s asistencí šlapání s elektromotorem 
uloženým v zadním náboji a baterií plně integrovanou v rámu, asistence šlapání do rychlosti 
25km/h, 36V 250W motor, 28" x 1,75" kola s plášti KENDA, baterie SAMSUNG 36V 10,4Ah 
375Wh, odpružená vidlice ZOOM a odpružená sedlová trubka, sedlo SELLE ROYAL 
Freeway, kotoučové mechanické brzdy TEKTRO Aries, 7 rychlostní řazení SHIMANO 
Tourney, LED osvětlení, voděodolný LCD displej APT 500S pro kontolu asistence 
šlapání/stavu baterie/osvětlení aj., deklarovaný dojezd až 70km, 42V 2A nabíječka, nabíjení 4-
6 hodin, maximální zatížení 100kg. Praktický nosič a blatníky. Hmotnost vč. baterie 25kg.

Univerzální koš na řidítka URBAN PRIME - ultralehký a praktický plastový koš. Snadná 
instalace i demontáž. Ideální pro nakupování a volný čas díky rychlému umístění do držáku i 
odejmutí z něj. Balení obsahuje univerzální montážní sadu na řídítka.

Univerzální přední brašna na řidítka koloběžky URBAN PRIME - kompatibilní se všemi 
typy koloběžek. Snadné připevnění na řídítka a řídící tyč koloběžky. Zcela odolná vůči vodě. 
Síťka uvnitř brašny rozděluje prostor na 2 části. Uvnitř umístěná karabina navíc zajistí klíče 
proti nechtěné ztrátě nebo kontaktu s ostatním obsahem.

Univerzální přepravní vak na e-koloběžky URBAN PRIME - ideální pro koloběžky s koly do 
průměru 8,5“. Vyrobeno z vysoce kvalitní textilie odolné vůči vodě a roztržení. Dvojité uši tašky 
pro pohodlné nošení.

Univerzální popruh pro přenos e-koloběžky URBAN PRIME - kompatibilní se všemi typy 
nejen elektrických koloběžek. Ideální řešení pro usnadnění přepravy koloběžky a rozložení její 
váhy na rameno. Vybaven karabinami pro rychlý, pevný a bezpečný úchop. Popruh má 
zesílené švy a je vyroben z vysoce kvalitního materiálu.

ARGENTO PERFORMANCE Blue - horské elektrokolo s asistencí šlapání určené pro 
všechny typy terénu s elektromotorem uloženým v zadním náboji a baterií plně integrovanou v 
rámu, asistence šlapání do rychlosti 25km/h, 36V 250W motor, 27,5" x 2,3" kola s plášti 
KENDA, baterie SAMSUNG 36V 12,8Ah 461Wh, odpružená vidlice ZOOM Vaxa, kotoučové 
hydraulické brzdy TEKTRO HD-T285, 7 rychlostní řazení SHIMANO Acera, sedlo SELLE 
ROYAL Vivo, LED osvětlení, voděodolný LCD displej APT 500S pro kontolu asistence 
šlapání/stavu baterie/osvětlení aj., deklarovaný dojezd až 80km, 42V 2A nabíječka, nabíjení 4-
6 hodin, maximální zatížení 110kg. Hmotnost vč. baterie 24kg.

Cyklistické rukavice URBAN PRIME GEL - s dlaní ze syntetické kůže pro dlouhou životnost.
Vysoká pružnost a maximální prodyšnost. Gelové polštářky na dlani pro tlumení nárazů. 
Dvojité švy v kritických oblastech zvyšují odolnost rukavic. Nastavitelné zapínání na suchý zip. 
K dispozici ve velikosti M nebo L.


