
NÁZEV PRODUKTU

Adaptér + nabíjecí kabel
Konektor nabíjení
Gumová krytka nabíjecího konektor
Páčka akcelerátoru
Řídící jednotka
Chladící kryt řídící jednotky
Ovládací tlačítka - ON/OFF
LCD displej
Plastový kryt LCD displeje - horní
Plastový kryt LCD displeje - spodní
Gumová tlačítka ovládacího panelu
Elektrická brzda (s červeným brzdovým spínačem)
Zadní blatník vč. uchycení
Zadní 8" kolo s motorem a pevnou pneumatikou
Přední 8" kolo s pneumatikou
Lithiová 7.5Ah baterie (s pěnou proti nárazům)
Lišta s předním světlem
Tělo předního světla
Kryt předního světla
Reflexní nálepky - přední vidlice - zelená (pár)
Reflexní nálepky - kryt baterie - zelená (pár)
Řidítko levé (bez gripu)
Řidítko pravé (bez gripu)
Gumové gripy (pár)
Plastový držák
Kloub skládacího mechanismu
Přední blatník
Kovový kryt nášlapné vrstvy (baterie, řídící jednotka)
Silikonová protiskluzová podložka nášlapné vrstvy
Rám pro baterii
Přední vidlice
Stojan koloběžky
Sada náhradních šroubů
Zvonek
Imbusový klíč
Imbusový klíč
Přední pneumatika
Přední duše
Nálepka s logem LAMAX
Nálepka se sublogem - "A"

CZK

549,00 Kč 
 99,00 Kč 
 59,00 Kč 

 290,00 Kč 
 1 290,00 Kč 

 149,00 Kč 
 199,00 Kč 
 290,00 Kč 

 99,00 Kč 
 99,00 Kč 
 49,00 Kč 

 249,00 Kč 
 249,00 Kč 

 2 490,00 Kč 
 690,00 Kč 

 2 990,00 Kč 
 99,00 Kč 
 59,00 Kč 
 59,00 Kč 
 99,00 Kč 
 99,00 Kč 

 199,00 Kč 
 199,00 Kč 
 149,00 Kč 

 49,00 Kč 
 599,00 Kč 
 199,00 Kč 
 390,00 Kč 
 249,00 Kč 
 590,00 Kč 
 490,00 Kč 
 190,00 Kč 
 209,00 Kč 

 99,00 Kč 
 49,00 Kč 
 49,00 Kč 

 290,00 Kč 
 149,00 Kč 

 49,00 Kč
49,00 Kč

EUR

21,90 € 
 3,90 € 
 2,50 € 

 11,90 € 
 51,90 € 

 5,90 € 
 7,90 € 

 11,90 € 
 3,90 € 
 3,90 € 
 1,90 € 
 9,90 € 
 9,90 € 

 99,90 € 
 27,90 € 

 119,90 € 
 3,90 € 
 2,50 € 
 2,50 € 
 3,90 € 
 3,90 € 
 7,90 € 
 7,90 € 
 5,90 € 
 1,90 € 

 23,90 € 
 7,90 € 

 15,90 € 
 9,90 € 

 23,90 € 
 19,90 € 

 7,90 € 
 8,50 € 
 3,90 € 
 1,90 € 
 1,90 € 

 11,90 € 
 5,90 € 
 1,90 €
1,90 €

NÁZEV PRODUKTU

Adaptér + Nabíjecí kabel 
Konektor nabíjení
Gumová krytka nabíjecího konektor
Plynová páčka
Řídící jednotka
LCD displej
Elektrická brzda (s červeným brzdovým spínačem)
Zadní brzdové světlo červené
Zadní blatník vč. uchycení
Zadní 5,5" kolo s motorem s pevnou pneumatikou
Přední 6" kolo s pevnou pneumatikou
Lithiová 5.0Ah baterie (s pěnou tlumící)
Držák baterie
Silikonová protiskluzová podložka nášlapné vrstvy
Řidítko levé (bez gripu)
Řidítko pravé (bez gripu)
Gumové gripy řídítek (pár)
Reflexní nálepky - kryt baterie - zelená (pár)
Stojan koloběžky
Sada náhradních šroubů
Zvonek
Imbusový klíč
Imbusový klíč
Přední LED světlo - bílé
Nálepka s logem LAMAX
Nálepka se sublogem - "A"

CZK

549,00 Kč 
 99,00 Kč 
 59,00 Kč 

 290,00 Kč 
 990,00 Kč 
 490,00 Kč 
 349,00 Kč 

 99,00 Kč 
 249,00 Kč 

 1 890,00 Kč 
 490,00 Kč 

 1 990,00 Kč 
 99,00 Kč 

 190,00 Kč 
 149,00 Kč 
 149,00 Kč 
 149,00 Kč 

 99,00 Kč 
 190,00 Kč 
 159,00 Kč 

 99,00 Kč 
 49,00 Kč 
 49,00 Kč 

 129,00 Kč 
 49,00 Kč
49,00 Kč

EUR

21,90 € 
 3,90 € 
 2,50 € 

 11,90 € 
 39,90 € 
 19,90 € 
 13,90 € 

 3,90 € 
 9,90 € 

 75,90 € 
 19,90 € 
 79,90 € 

 3,90 € 
 7,90 € 
 5,90 € 
 5,90 € 
 5,90 € 
 3,90 € 
 7,90 € 
 6,50 € 
 3,90 € 
 1,90 € 
 1,90 € 
 5,50 € 
 1,90 €
1,90 €

Objednat náhradní díly můžete na emailové adrese info@lamax-electronics.com 

LAMAX E-Scooter S5000LAMAX E-Scooter S7500

Ceník je platný od 1. 8. 2020 

http://lamax-electronics.com/

