
Platný: 1. 8. 2021      NABÍDKOVÝ CENÍK ELEKTRICKÉ MOBILITY a JEJÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ
Kód Vyobrazení MOC vč. DPH

DU-MO-210001 11 990,-

DU-MO-210004 11 990,-

DU-MO-210005 16 990,-

MN-DUC-SCCEN 25 990,-

AP-MO-210001 17 990,-

AP-MO-210002 19 990,-

MN-AR-AC20 8 990,-

AR-MO-210001 19 990,-

VR-MO-210005 4 990,-

VR-MO-210004 8 990,-

Popis

DUCATI PRO-I EVO WHITE - lehká a přenosná elektrická koloběžka s tělem ze slitiny hliníku, 3 
rychlostní volby (6, 20 a 25 km/h), barevný LED displej, 350W motor, 8.5" pneumatiky s duší, 
baterie 36V 7,8Ah - 280Wh, dvojitá brzda: přední elektrická a zadní mechanická kotoučová, 
tempomat, Ducati Urban e-Mobility bluetooth aplikace - pro propojení s mobilním telefonem 
Apple/Android, přední a zadní LED osvětlení, deklarovaný dojezd 25km, DC 2.1 42V 2A nabíječka, 

nabíjení 3-5 hodin, stupeň krytí IP54, provozní teploty -10oC / 50oC, max. zatížení 100kg. Hmotnost 
12kg.

DUCATI SCRAMBLER CROSS-E BLACK -  výkonná elektrická koloběžka s tělem ze slitiny oceli, 
3 rychlostní volby (6, 20 a 25 km/h), velký 3,5" LCD displej, 500W motor, 110/50-6,5" 
bezdušové pneumatiky, vyjímatelná baterie 36V 10,4Ah - 374Wh, přední a zadní mechanická 
kotoučová brzda, tempomat, přední a zadní LED osvětlení, deklarovaný dojezd 35km, DC 2.1 

54,6V 1,7A nabíječka, nabíjení 4-6 hodin, stupeň krytí IPX4, provozní teploty -10oC / 50oC, max. 
zatížení 120kg. Hmotnost 25,4kg.

DUCATI PRO-II PLUS - univerzální elektrická koloběžka s tělem ze slitiny hořčíku a odpruženým 
zadním kolem a Bluetooth, 3 rychlostní volby (6, 20 a 25 km/h), velký 3,5" LCD displej, 350W 
motor, 10" bezdušové pneumatiky, baterie 36V 7,8Ah - 280Wh, dvojitá brzda: přední elektrická 
a zadní mechanická kotoučová, tempomat, Ducati Urban e-Mobility bluetooth aplikace - pro 
propojení s mobilním telefonem Apple/Android, přední a zadní LED osvětlení, deklarovaný dojezd 

35km, 2A nabíječka, nabíjení 5-6 hodin, stupeň krytí IPX4, provozní teploty 0oC / 45oC, max. 
zatížení 100kg. Hmotnost 15,5kg.

DUCATI PRO-I EVO BLACK - lehká a přenosná elektrická koloběžka s tělem ze slitiny hliníku, 3 
rychlostní volby (6, 20 a 25 km/h), barevný LED displej, 350W motor, 8.5" pneumatiky s duší, 
baterie 36V 7,8Ah - 280Wh, dvojitá brzda: přední elektrická a zadní mechanická kotoučová, 
tempomat, Ducati Urban e-Mobility bluetooth aplikace - pro propojení s mobilním telefonem 
Apple/Android, přední a zadní LED osvětlení, deklarovaný dojezd 25km, DC 2.1 42V 2A nabíječka, 

nabíjení 3-5 hodin, stupeň krytí IP54, provozní teploty -10oC / 50oC, max. zatížení 100kg. Hmotnost 
12kg.

APRILIA eSR1 - univerzální elektrická koloběžka s tělem ze slitiny hořčíku, 3 rychlostní volby (6, 20 
a 25 km/h), velký 3,5" LCD displej, 350W motor, 10" bezdušové pneumatiky, vyjímatelná 
baterie 36V 7,8Ah - 280Wh, dvojitá brzda: přední elektrická a zadní mechanická kotoučová, 
tempomat, přední a zadní LED osvětlení, deklarovaný dojezd 30km, DC 2.1 42V 2A nabíječka, 

nabíjení 5-6 hodin, stupeň krytí IPX4, provozní teploty 0oC / 45oC, max. zatížení 100kg. Hmotnost 
15,5kg.

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.

APRILIA eSR2 - univerzální elektrická koloběžka s předním a zadním odpružením a 
poháněným zadním kolem, Bluetooth aplikace pro lepší zážitek z jízdy, tělo ze slitina hliníku. 3 
rychlostní volby (6, 20 a 25 km/h), velký LCD displej, 350W motor, 10" bezdušové pneumatiky, 
baterie 36V 8Ah - 288Wh, dvojitá brzda: přední bubnová a zadní elektrická, tempomat, přední a 
zadní LED osvětlení, deklarovaný dojezd 25km, DC 2.1 42V 2A nabíječka, nabíjení 3-5 hodin, 

stupeň krytí IPX4, provozní teploty 0oC / 45oC, max. zatížení 100kg. Hmotnost 16,5kg.

Elektrické koloběžky

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.

46 KD1 - odolná elektrická koloběžka pro teenagery s tělem z hliníku a slitiny oceli, 3 rychlostní 
volby (6, 15 a 20 km/h), LCD podsvícený displej, 250W motor, 8" dušová přední a pryžová zadní 
pneumatika, baterie 36V 5,2Ah - 187Wh, elektrická brzda, přední a zadní LED osvětlení, 
deklarovaný dojezd 20km, DC 2.1 42V 1,5A nabíječka, nabíjení 3-4 hodiny, stupeň krytí IP54, 

provozní teploty -10oC / 40oC, max. zatížení 100kg. Hmotnost 11kg.

46 KIDDY -  elektrická koloběžka pro nejmenší závodníky s tělem z oceli, plynulá akcelerace 
motocyklovým gripem až do 12km/h, 120W motor, 140mm polyuretánová kolečka, baterie 24V 
4,5Ah - 108Wh, zadní bubnová brzda, deklarovaný dojezd 10km, 24V nabíječka, nabíjení 6-8 

hodin, stupeň krytí IPX4, provozní teploty -10oC / 40oC, max. zatížení 80kg. Hmotnost 8,5kg



Kód Vyobrazení MOC vč. DPH

B-DUC-URB-GR     
B-DUC-URB-NR

55 990,-

B-DUC-SCRE 52 990,-

B-DUC-SCRS 58 990,-

DU-BI-210003 49 990,-

AB-OC-R20 35 990,-

AB-PM-B20 39 990,-

AB-MM-Y20 44 990,-

AB-MM-B20 55 990,-

DUCATI MG-20 - maximálně skladné magnesiové skládací elektrokolo s loukoťovými 
magnesiovými koly a s asistencí šlapání s elektromotorem uloženým v zadním náboji a baterií 
plně integrovanou v rámu, asistence šlapání do rychlosti 25km/h, 36V 250W 10,8Nm motor, 20" 
loukoťová kola, baterie Samsung 36V 10,5Ah 378Wh, kotoučové mechanické brzdy, 6 
rychlostní řazení SHIMANO SIS, sklopné pedály, pohodlně polstrované sedlo, voděodolný LCD 
displej pro kontolu asistence šlapání/stavu baterie/osvětlení aj., zadní USB nabíjecí světlo, 
deklarovaný dojezd až 50km, 42V 2A nabíječka, nabíjení 4-5 hodin, maximální zatížení 100kg. 
Designové plastové blatníky. Hmotnost vč. baterie 18,47kg.

DUCATI SCRAMBLER SCR-E - designové skládací fat elektrokolo s asistencí šlapání s 
elektromotorem uloženým v zadním náboji a baterií plně integrovanou v hliníkovém rámu, asistence 
šlapání do rychlosti 25km/h, 36V 250W motor, 20" x 4" kola s plášti KENDA Krusade Sport, 
baterie SAMSUNG 36V 10Ah 374Wh, odpružená vidlice MOZO USA, kotoučové hydraulické 
brzdy TEKTRO HD-T285, 7 rychlostní řazení SHIMANO Tourney, sklopné pedály, sedlo SELLE 
ROYAL Vivo, automatické LED osvětlení BUCHEL, voděodolný LCD displej 800U pro kontolu 
asistence šlapání/stavu baterie/osvětlení/senzor soumraku a teploty aj., deklarovaný dojezd až 
70km, 42V 2A nabíječka, nabíjení 4-6 hodin, maximální zatížení 100kg. Designové hliníkové 
blatníky. Hmotnost vč. baterie 24kg.

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.

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.

DUCATI SCRAMBLER SCR-E SPORT - designové celoodpružené skládací fat elektrokolo s 
loukoťovými koly a s asistencí šlapání s elektromotorem uloženým v zadním náboji a baterií plně 
integrovanou v hliníkovém rámu, asistence šlapání do rychlosti 25km/h, 36V 250W motor, 20" x 4" 
loukoťová kola s plášti KENDA Kraze, baterie LG 36V 12,8Ah 468Wh, odpružená vidlice MOZO 
USA, pružinový tlumič EXAFORM, kotoučové hydraulické brzdy TEKTRO HD-T285, 7 
rychlostní řazení SHIMANO Tourney, sklopné pedály, sedlo SELLE ROYAL Viento, automatické 
LED osvětlení BUCHEL, voděodolný LCD displej 800U pro kontolu asistence šlapání/stavu 
baterie/osvětlení/senzor soumraku a teploty aj., deklarovaný dojezd až 70km, 42V 2A nabíječka, 
nabíjení 4-6 hodin, maximální zatížení 100kg. Designové hliníkové blatníky. Hmotnost vč. baterie 
24kg.

Popis
Elektrické koloběžky

DUCATI URBAN-E Grey / Black - designové městské skládací elektrokolo s asistencí šlapání s 
elektromotorem uloženým v zadním náboji a baterií stylově integrovanou v hliníkovém rámu, 
asistence šlapání do rychlosti 25km/h, 36V 250W motor, 20" x 2,125" kola s plášti SCHWALBE 
Mad Mike, baterie SAMSUNG 36V 10,5Ah 387Wh, odpružená vidlice SUNTOUR XCT-JR, 
kotoučové hydraulické brzdy TEKTRO HD-T285, 7 rychlostní řazení SHIMANO Tourney, sedlo 
VELO Float, LED osvětlení, voděodolný LCD displej integrovaný v představci KING-METER 
JustTwo pro kontolu asistence šlapání/stavu baterie/osvětlení aj., deklarovaný dojezd až 70km, 
42V 2A nabíječka, nabíjení 4-6 hodin, maximální zatížení 100kg. Designové odlehčené plastové 
blatníky. Hmotnost vč. baterie 20kg.



Kód Vyobrazení MOC vč. DPH

DUC-HLM-FLD/M 
DUC-HLM-FLD/L

4 290,-

DUC-HLM-BLK 2 690,-

DUC-BKP-WTP 1 590,-

DUC-MON-BAG 990,-

DUC-GLW-EBK-BR 390,-

DUC-GLW-EBK-WR 390,-

DUC-GLW-SCR 390,-

DUC-BAG-EBK20 1 890,-

DUC-MON-SAC 1 590,-

DUC-LUG-EBK 2 690,-

Rukavice DUCATI - cyklistické rukavice s dlaní ze syntetické kůže pro delší životnost, vysoká 
kvalita, pružnost a prodyšnost, kvalitní gelové segmenty umístěné v dlani pro tlumení nárazů a 
vibrací, plně prodyšné, dvojité švy v namáhaných částech pro zvýšení odolnosti, nastavitelné 
zapínání suchým zipem, bílo-černé provedení.

Příslušenství DUCATI

Přilba DUCATI Urban - přilba certifikovaná pro použití na kolech a koloběžkách, ultra lehká a 
komfortní konstrukce přilby s účinnými ventilačními otvory pro maximální komfort, magnetický 
zámek pro pohodlnou manipulaci jednou rukou, obzvlášť odolný systém proti nárazu ABS + EPS 
konstrukce, CE certifikovaný materiál s TÜV astestací, kruhovým zámkem stavitelná velikost v 
rozmezi 58-62 cm. 

Zadní nosič pro e-kolo DUCATI Scrambler SCR-E - zadní nosič pro elektrokola Scrambler SCR-
E a SCR-E SPORT. Nosič zavazadel vyrobený z vysoce kvalitní hliníkové slitiny, lehký a odolný s 
maximálním zatížením do 15 kg. Vhodný pro modely elektrických kol Ducati SCR-E a SCR-E 
SPORT Scrambler. Montážní prvky jsou součástí balení.

Voděodolná přední brašna na řídítka DUCATI - jednoduchá a odolná brašna na drobné 
předměty, 4 vnitřní oddělené přihrádky a 1 karabina na klíče o celkovém objemu 2l, snadné 
upevnění na řídítka koloběžky pomocí 4 suchých zipů (2 na řidítkách a 2 na řídící tyči), voděodolná 
a nárazuvzdorná konstrukce s překrytým oboustranným zipem, reflexní profil pro zvýšení 
bezpečnosti a viditelnosti v noci.

Nárazuvzdorný batoh DUCATI - velké vnitřní přihrádky pro baterii a nabíječku, notebook, 
sluchátka, tužky nebo skládací přilby o celkové kapacitě 40l plně nahradí pracovní aktovku. Přistup 
z horní části batohu do dvou oddílů dvěma oboustrannými zipy. Možnost složení batohu pro ještě 
kompaktnější přenášení. Přední část s konstrukcí EVA. Vnější síťované kapsy pro uložení lahve s 
vodou. Polstrovaná podšívka na zadní straně odlehčuje zatížení zad. Střední část zad je 
ponechána „volná“ a vytváří tak prostor pro pohyb páteře.

Přepravní vak na skládací 20" kola DUCATI - skládací taška pro kolo s průměry do 20”, praktická 
ochrana kola při jeho přepravě s maximálním pohodlí, ideální pro zachování čistého interiéru vozu,
vybavena zesíleným zapínacím zipem, vyrobena z lehkého a odolného nylonu. Možnost sbalení do 
malého balíčku pro dlouhodobé odložení.

Přepravní vak na e-koloběžky DUCATI - ideální taška pro koloběžku DUCATI PRO 1, nebo 
všechny koloběžky s průměrem kol do 8,5”. Lehká a robusní kontrukce s vyztuženými švy a s 
praktickou polstrovanou rukojetí pro maximální pohodlí při přenášení, vysoká nosnost i prostor pro 
další příslušenství. Možnost sbalení do malého balíčku pro dlouhodobé odložení.

Rukavice DUCATI - cyklistické rukavice s dlaní ze syntetické kůže pro delší životnost, vysoká 
kvalita, pružnost a prodyšnost, kvalitní gelové segmenty umístěné v dlani pro tlumení nárazů a 
vibrací, plně prodyšné, dvojité švy v namáhaných částech pro zvýšení odolnosti, nastavitelné 
zapínání suchým zipem, černo-červené provedení.

Rukavice DUCATI SCRAMBLER - cyklistické rukavice s dlaní ze syntetické kůže pro delší 
životnost, vysoká kvalita, pružnost a prodyšnost, kvalitní gelové segmenty umístěné v dlani pro 
tlumení nárazů a vibrací, plně prodyšné, dvojité švy v namáhaných částech pro zvýšení odolnosti, 
nastavitelné zapínání suchým zipem, design SCRAMBLER pro kola nebo koloběžky stejné řady!

Skládací přilba DUCATI Urban - skládací přilba certifikovaná pro použití na kolech a koloběžkách, 
lehká a skládací konstrukce přilby s ještě účinnějšími ventilačními otvory pro maximální komfort, 
díky složení se objem přilby zmenší o 55%, magnetický zámek pro pohodlnou manipulaci jednou 
rukou, obzvlášť odolný systém proti nárazu ABS + EPS konstrukce, CE certifikovaný materiál s 
TÜV astestací, kruhovým zámkem stavitelná velikost v rozmezi M - 56-59 a L - 60-63cm. 

Popis



Kód Vyobrazení MOC vč. DPH

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,-

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.

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.

Popis
Příslušenství URBAN PRIME

     www.tauergroup.cz 

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.

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.

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.


