
City Spirit Cargo
Elektrisk quadricycle - 80 km/t

Derfor skal du vælge Eidola City Spirit Cargo som din næste elbil
• Opladning med ladekabel i alm. 230V stikkontakt.
• Stort moment i motoren, som giver acceleration fra start.
• 1,65 m3 stor cargoboks med aluminium dørkplade i bunden, så dine varer står fast.
• Alsidig størrelse til kørsel og parkering i by.
• 6-trins automatisk gearkasse med differentiale.
• Alm. B kørekort i DK.

God for miljøet
EIDOLA City Spirit Cargo er 100 % elektrisk og designet til udbringning i lokalområdet, og 
med sine 80 km/t og 98 km rækkevidde kommer den hurtigt, lydløst og miljvenligt rundt i 
byen.

Økonomi - det kan ikke gøres meget billigere
• Opladningspris: 10kw: 2,5 kr. pr. kw = 25 kr. pr. opladning = ca. 25 øre pr. km.
• Mindste beskatningspris for grøn ejerafgift: 55 kr. pr. mdr.
• Eksempel på erhvervsleasing: 1.769 kr. pr. mdr.
• Kaskoforsikring inkl. vejhjælp: 367 kr. pr. mdr. 

Kontakt din BACH-forhandler for at indhente et tilbud
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Scan QR-kode og se flere billeder

Danish Electric Vehicles A/S introducerer en ny elbil til professionelle 
erhvervsdrivende fra Eidola-model: City Spirit Cargo L7e-CU

Forhandlerstempel



Specifikationer

Mål: L: 3150 mm, B: 1290 mm, H: 1570 mm 

Mål cargo: L: 1380 mm, B: 1195 mm, H: 1000 mm

Hjulbase: 2300 mm / hjulspor: 1094/1094 mm

Vægt:
Egenvægt med batterier: 604 kg
Passagere: 121 kg
Cargo load: 410 kg
Totalvægt: 1135 kg
 
Antal sæder: 2 

Motortype: 72V AC kulløs 7,5Kw

Batteri: 10Kw Lithiu

Max hastighed: 78 km/t

Max hældning: 20 

Opladningsstrøm: 230V (tilstrækkeligt med 10 
ah-sikring) 
 
Rækkevidde: op til 114 km 

Udstyr: 
Vinduesviskersystem
Panoramatag
Soltag
Kopholder
Elektrisk varmesystem
Klimaanlæg
Elektrisk justering af sidespejle
DRL daytime kørelys
Multimedie carplay
Bluetooth håndfri telefon og musikafspiller 
USB-kortlæser
GPS
Cigartændstik/12V-udtag
Defrost-system
Kombinationsmåler
Back up summende alarm
High fidelity højttaler
Solskærm
Fjernbetjening 
Bakkamera 
Servostyring som ekstraudstyr 
 
Instruktionsbog: ja (engelsk) 

Kontantpris: kr. 117.680 + moms
Excl. leveringsomkostninger og nummerplader 

Jeg koster 
kr. 1.769/mdr. i leasing.

ASSP - DEV A/S - DK40519629 - Lupinvej 5 - 9500 Hobro - info@kabinescooter.dk - +45 30 742 743 - www.kabinescooter.dk

Der tages forbehold for tastefejl, udsolgte varer, prisændringer og Force majeure.


