
  Dansk Erhvervsbeklædning SE-nr.  13 38 65 01 
  Dansk Skilte Reklame Giro    16 76 52 44 
  Korsvang Centret - DK 5610 Assens  FIK      83 21 34 69 
  Telefon +45 64713608* Telefax +45 64713684  PBS     02 61 22 59 
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APE - den perfekte EU TRANSPORTER 
 

Vi tilbyder klassiske, moderne og utraditionelle transportmidler i flere prisklasser, deri blandt Piaggio Ape der 
laster op til 200 kg., er afskærmet og beskyttet i bagagerummet, der i den lukkede udgave rummer 1,5 m3, 
fuldt brugbar og nemt lastet. 

Den ideelle løsning til hyppige leveringer, i byområder, 
takket være de gode manøvre- og parkeringsegenskaber. 

 

Den ideelle reklamesøjle, når det drejer sig om events og messer. 
Godkendt som EU45 scooter, hvilket betyder at der ikke afregnes vægtafgift. 
Køretøjet må køres med lille kørekort, og er undtaget fra parkeringsafgifter. 

 

Pris fra kr. 39995,00+ moms og levering.  
  

Kan fåes i følgende farver: 
Fåes med lad i følgende farver: 

 

 

 

 
 

Andre farver efter opgave - gerne efter Deres RAL-krav 
- og udsmykket som De ønsker det – med en enkel streamer – eller tekstet med logo efter Deres ønske. 
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Standardfarver: 

 


