
GWL/Scooty – elektrický skútr – nejvýhodnější způsob cestování 
     
Výrobce 
Tisong Group  Co., Ltd., China 
 
Výrobní značení 
Tisong TM-300 
 
Obchodní značení 
GWL/Scooty 
 
Počet přepravovaných osob 
2 osoby (řidič a spolujezdec) 
 
Rozměry  
délka 1,83 m, šířka 0,66 m, výška 1,10 m, 
rozvor 1,32 m 
 
Hmotnost 
prázdné vozidlo                   119 kg 
vozidlo s max. zatížením      269 kg 
 
Teoretický dojezd  
na rovině 60 km  
při průměrné rychlosti 35 km/h 
 
Emise CO2 
žádné 
 
Maximální rychlost  
45 km/h 
 

 

 

Elektrický skútr za lidovou cenu je tady! Se skútrem jezdíte potichu, elegantně, levně a efektivně. Elektrický 
skútr GWL/Scooty Tisong TM-300 je 100% čistý a ekologický dopravní prostředek. Jede bezhlučně a neznečišťuje  
okolí výfukovými plyny. Kam chcete jet? Za zábavou, do práce? Jen tak se projet? Nyní můžete jezdit čistě a 
s ohledem na přírodu a okolí.  
 

GWL/Scooty je zamýšlen jako dopravní prostředek na krátké cesty, po městě i po venkově. Lehká konstrukce, 
tichý provoz minimální údržba. Vozidla s elektrickým motorem mají narozdíl od spalovacích vozidel mnohem 
jednodušší konstrukční spořádání, mnohem méně mechanických dílů. To v důsledku znamená mnohem menší 
potřebu údržby a servisu.  
 

E-skútr GWL/Scooty je plně schválen k provozu na pozemních komunikacích v EU. Je konstruován tak, aby 
splnil požadavky vyhlášky EU 2002/24/EC, zařazení elektrický moped, kategorie L1e. Vůz má standardní 
registrační značku a je možné jej provozovat na všech komunikacích bez omezení.   
 

GWL/Scooty –nabídka verzí 
Kód Model   Základní cena Sleva Akční cena Informace 
Scooty-YST GWL/Scooty Standard – 

žlutá barva – kabriolet 
48V 2500W 

17 900 Kč 2 000 Kč 15 900 Kč Akční cena pro objednávky 
přijaté do 31.12.2008 

Doporučené ceny jsou uvedeny včetně DPH. Ceny nezahrnují napájecí systém, který je povinnou položkou při koupi nového vozidla.  Ceny dále nezahrnují dodání 
do místa užívání zákazníka a kompletaci příslušenství, případné zajetí vozidla, servisní prohlídku a další poplatky a služby účtované dealerem.  
 

Napájecí bateriový systém 
Kód Typ Základní cena Informace 
Scooty-
Eco 

4x trakční siliconový akumulátor  
celkem 48V 40 Ah 

8 000 Kč Standardní povinná položka při zakoupení 
nového skútru 

Scooty- 
Chrg 

Integrovaná nabíječka 48V 5A 
nabíjení 8 až 9 hodin 

1 000 Kč Standardní povinná položka při zakoupení 
nového skútru 

Pro rok 2009 připravujeme rychlonabíjecí napájecí systém s lithiovými články. Stávajícím zákazníkům nabídneme cenově výhodný upgrade na nový systém.  
 

 
 Kontaktní informace:  


