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1 Wstęp

Kochasz miejską przestrzeń i doskonale się w niej odnajdujesz. Chciałbyś odkrywać miasto bez przeszkód  
i poznawać jego zakamarki niedostępne dla aut, a przy tym szybko przemieszczać się z miejsca na miejsce. 
Słyszałeś na pewno o ogromnej popularności, jaką cieszą się wypożyczane hulajnogi elektryczne.  
A gdyby tak… wziąć sprawy w swoje ręce? Poświęć czas na odkrywanie piękna miejskich uliczek, jeżdżąc 
własnym sprzętem wysokiej jakości, zamiast czekać na wolną hulajnogę.

Zobacz najnowszy katalog i poznaj elektryczną hulajnogę Audi powstałą we współpracy z marką Segway.  
Teraz wolność odkrywania i odwiedzania ulubionych miejsc masz na wyciągnięcie ręki. Dzięki elektrycznej 
hulajnodze Audi pokochasz nieograniczoną mobilność i wygodę jazdy.

 
 
 
 
 

Pełną ofertę akcesoriów znajdziesz na sklep.audi.pl i w salonach dealerskich Audi.
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2 Hulajnoga elektryczna 

#Hulajnoga elektryczna Audi  |  Na podbój miasta 
Hulajnogi elektryczne stały się nieodłącznym elementem miejskiego życia.  
Na zatłoczonych korkami ulicach szukasz szybkiego sposobu na dotarcie do celu, ważne 
spotkanie biznesowe lub randkę z ukochaną osobą. Po pracy w wolnym czasie marzysz, 
by poznawać tajemnice miasta, przemierzać wąskie uliczki i poczuć dreszcz przygody 
na własnej skórze. Czemu więc nie ruszyć na jego podbój na własnych zasadach? 
Postaw na niezależność i daj się ponieść naturze odkrywcy. Wybierz swoją własną 
elektryczną hulajnogę Audi, by poczuć, że teraz miasto należy do Ciebie.

#Hulajnoga elektryczna Audi by Segway
Poznaj połączenie wysokiej jakości wykonania 

z niebanalnym designem i ciesz się każdym 

kilometrem niezależnie od warunków na drodze. 

Hulajnoga elektryczna Audi da Ci wolność 

odkrywania miasta, ponieważ zapewnia najdłuższy 

zasięg wygodnej jazdy w swojej klasie. 

Cechy:

• zasięg: aż 65 km

• maks. prędkość: 20 km/h

• moc silnika: 350 W

• waga 19,1 kg

• maks. obciążenie: 100 kg

• klasa wodoszczelności IPX5 – odporność  

na deszcz i zachlapanie.

89A050001

Kup teraz >

Cena: 3740 zł

https://sklep.audi.pl/elektryczna-hulajnoga-audi
https://sklep.audi.pl/elektryczna-hulajnoga-audi
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#Hulajnoga elektryczna Audi  |  Na podbój miasta 
To detale sprawiają, że Twój sprzęt wyróżnia się na tle innych, a nowoczesne 
rozwiązania poprawiają bezpieczeństwo i zwiększają komfort użytkowania.  
Postaw na jakość, którą znasz najlepiej, i z satysfakcją oddawaj się swoim pasjom. 

#Silnik o wysokiej wydajności
Silnik to serce każdego pojazdu. Ważne, by wybrać 

taki, który będzie wydajny i wytrzymały, a podróż 

nabierze zupełnie nowego wymiaru. Dzięki swoim 

parametrom hulajnoga Audi dobrze sprawdzi się 

również podczas bardziej wymagających tras  

i jest w stanie pokonać wzniesienia nawet do 20% 

nachylenia (w zależności od warunków).

Cechy:

• moc: 350 W

• przyspieszenie:  

ECO: 0,63 m/s2 

Standard: 0,86 m/s2 

Sport: 1,26 m/s2

• obciążenie: 100 kg

• nachylenie: do 20%.

#Opony dla wymagających
Trwałość i najwyższy komfort jazdy to dla Ciebie 

jedne z najważniejszych cech przy wyborze sprzętu? 

W hulajnogach Audi zostały zamontowane opony 

pneumatyczne, które zwiększają bezpieczeństwo 

podróżowania, a dzięki dodatkowej warstwie 

powłoki ochronnej ryzyko ich uszkodzenia 

zdecydowanie spada.

Ułatwiony został też proces konserwacji ze względu 

na zastosowanie opon bezdętkowych.

Cechy:

• bezdętkowe opony pneumatyczne

• dodatkowa powłoka ochronna

• rozmiar 25,4 cm.

Hulajnoga elektryczna 
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#Hulajnoga elektryczna Audi  |  Na podbój miasta  

Hulajnoga elektryczna 

#Niezawodny układ hamulcowy
Lubisz mieć pełną kontrolę i pewność, że Twój 

sprzęt nigdy Cię nie zawiedzie. W hulajnogach Audi 

zastosowaliśmy dwa niezależne hamulce  

z systemem rekuperacji: bębnowy na przednim  

kole i elektryczny na tylnym.

Takie zabezpieczenie pozwoli na szybszą reakcję  

w każdej sytuacji i odzyskiwanie energii.

#Inteligentny system zarządzania baterią
Stawiasz na rozwiązania przyjazne  

dla środowiska, które pozwalają oszczędzać 

energię? Opracowaliśmy specjalny proekologiczny 

system pozwalający monitorować wydajność baterii. 

Dzięki temu kontrolujesz zużycie energii i masz 

możliwość dobrego zaplanowania trasy.

Cechy:

• zasięg: aż 65 km na jednym naładowaniu

• czas ładowania baterii do 100%: 6 h

• niewymienialna bateria.
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Czas na wyprawę po niezapomniane doświadczenia.  
Wybierz niezawodnego towarzysza podróży, z którym 
wygodnie ominiesz korki i sprawnie dotrzesz do kolejnych 
punktów na Twojej mapie miasta. 

Chcesz dowiedzieć się więcej o elektrycznej hulajnodze Audi? 
Sprawdź szczegóły u naszych dealerów i postaw krok 
w kierunku elektromobilności.

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

Pełna oferta akcesoriów dostępna jest u dealerów 
Audi oraz w sklepie online na stronie sklep.audi.pl

https://sklep.audi.pl/

