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Keiler e-scooters. . .  de leuke manier van scooterrijden 

S C O O T E R S

KEILER SCOOTERS NUNSPEET
Edisonweg 17 www.keilerscooters.nl          0341 - 76 00 11
8071 RC Nunspeet info@keilerscooters.nl

Openingstijden Showroom Nunspeet     
ma - vr     8:30  -  17:30      za  9:00 tot 17:00

Vragen? Bel gerust met één van 
onze medewerkers op 0341 - 76 00 11

SLECHTS 4 CENT 
PER KILOMETER

TOT 75 KILOMETER

GEL OF LITHIUM ACCU

GELUID- EN GEURLOOS

SOLIDE EN KRACHTIG

LICHT EN WENDBAAR

OVERAL PARKEREN

GENIETEN ZONDER 
INSPANNING

IN SAMENWERKING MET 
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Geroemd om zijn stoere en robuuste uiterlijk, uitblinker in z´n  wendbare 
rijeigenschappen. Stil en milieuvriendelijk scooterrijden, dat is het idee.

Gemaakt van zeer duurzame kunststof onderdelen heeft de Keiler een uitermate 
lange levensduur.  Diverse chrome accenten geven de Keiler een luxe uitstraling.

De grote accucapaciteit zorgt voor een actieradius tot wel 75 kilometer. 
En binnen 4 tot 6 uur zijn de accu´s weer helemaal opgeladen. 

Met zijn sterke maar zeer zuinige motor, zijn lange
 afstanden en steile heuvels geen enkel probleem.

Door z’n lage gewicht en � exibele rijeigenschappen, 
uitermate goed te gebruiken in stadsverkeer.

SPECIALIST IN E-SCOOTERS
KEILERDE KRACHT

 VAN 

                         Probeer onze elektische scooters uit in uw eigen vertrouwde omgeving

Een elektrische scooter uitzoeken in uw eigen vertrouwde omgeving. Het kan bij Keiler Scooters. Wij komen namelijk graag 

naar u toe voor een thuisadvies. In één van de speciale demonstratiebussen nemen wij de Keiler scooters mee.  Zo kunt u 

ze naar hartelust bekijken, proberen en testen. En de chauffeur? Dat is één van onze deskundige scooteradviseurs.

Bel gelijk één van onze medewerkers op 0341 - 76 00 11 voor het maken  van een afspraak of vul het aanvraagformulier 

in op www.keilerscooters.nl.Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op voor het maken van een afspraak.
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S C O O T E R S

“Schoon en geluidloos scooter rijden. Een feest! “
Een greep uit de reacties op e-scooters van Keiler.

“Een totaal nieuwe ervaring . Steeds weer die glimlach op mijn gezicht. “

“Zeer interessant voor bij ons op de zaak met de huidige subsidies.“

“Ik geniet van elke kilometer. Goedkoper en makkelijker vervoeren bestaat niet.“

“Met de Keiler hoef ik gelukkig niet meer uren te zoeken naar een parkeerplek.“
“Ik en mijn vrouw zijn slecht ter been, maar trekken er nu weer lekker op uit met z’n twee.“
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