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ANTIK Telecom
Čárskeho 10
040 01 Košice

055 30 12345
info@smartcity.bike
www.smartcity.bike

Viac pohybu
do preplnených miest a obcí

ANTIK SmartCity
E-Move

ANTIK SmartCity
E-bicykel Top a Light

ANTIK SmartCity
E-kolobežka

ANTIK E-Move
SmartCity

Elektrické skladacie e-odrážadlo s pomocným motorom pre pohodlnejší život v meste.
hliníkový rám, ľahko zložitelný - zmestí sa do každého auta
predné a zadné LED osvetlenie
alarm
bluetooth Smart reproduktor a USB port pre nabíjanie Vášho smartfónu
výkon 250W / určené na nespevnený povrch mimo ciest
max. rýchlosť 25 km/h
dojazd na jedno nabitie 35 - 45 km (podľa terénu a váhy jazdca)
4 stupne výkonu pomocného motora
tempomat
nosnosť 120 kg
hmotnosť 18 kg
doba nabíjania 3 - 5 hodín
značkové batérie LG
nabíjacie napätie 110V - 240V / 50 - 60 Hz
kotúčové brzdy vpredu aj vzadu
displej s riadiacou jednotkou
2 roky záruka
servis na Slovensku! (dôležitý rozdiel oproti kúpe v zahraničí)

799€
1290€
s DPH

-20%
navyše pre zákazníkov
ANTIKU!

Čierne prevedenie
Biele prevedenie

Žiadne emisie!

Alarm s detekciou pohybu
a štart na kľúč
znižuje pravdepodovnosť
odcudzenia

VÝKON, KTORÝ
PREKVAPÍ AJ
NÁROČNÝCH

ANTIK E-bicykel Top
SmartCity

Elektrický e-bike, ktorý Vám pri pedálovaní pomáha prekonávať dlhšie trasy a kopce.
hliníkový rám len 16,5 kg v dizajnovom prevedení
predné a zadné LED osvetlenie
hydraulické kotúčové brzdy TEKTRO
SHIMANO NEXUS prehadzovačka
predné odpruženie pre menšie nerovnosti v meste

Žlté prevedenie

výkon 240W
kvalitný motor so 4 stupňami výkonu
torzný snímač - motor zaberá podľa toho, ako silno šliapete do pedálov!

Žiadne emisie!

nosnosť 120 kg
hmotnosť 16,5 kg
doba nabíjania 2,5 - 5 hodín
nabíjacie napätie 110V - 240V / 50 - 60 Hz
displej s riadiacou jednotkou zobrazuje aj stav batérie
2 roky záruka
servis na Slovensku! (dôležitý rozdiel oproti kúpe v zahraničí)

1399€
1629€
s DPH

-20%
navyše pre zákazníkov
ANTIKU!

Strieborné prevedenie

Prehadzovač SHIMANO NEXUS
a hydraulické kotúčové brzdy TEKTRO

VÝNIMOČNÝ DIZAJN
A PREKVAPIVÝ
VÝKON!
Predné odpruženie

Kvalitný motor so 4 stupňami výkonu

ANTIK E-bicykel Light
SmartCity

Elektrický e-bike, ktorý Vám pri pedálovaní pomáha prekonávať dlhšie trasy a kopce.
hliníkový rám len 16,5 kg v dizajnovom prevedení
predné a zadné LED osvetlenie
kvalitné kotúčové brzdy TEKTRO
SHIMANO NEXUS prehadzovačka (pri verzii ATS+)
predné odpruženie pre menšie nerovnosti v meste (pri verzii ATS+)
výkon 240W
kvalitný motor so 4 stupňami výkonu
torzný snímač - motor zaberá podľa toho, ako silno šliapete do pedálov!
nosnosť 120 kg
hmotnosť 16,5 kg
doba nabíjania 2,5 - 5 hodín
značkové batérie LG
nabíjacie napätie 110V - 240V / 50 - 60 Hz
displej s riadiacou jednotkou zobrazuje aj stav batérie
2 roky záruka
servis na Slovensku! (dôležitý rozdiel oproti kúpe v zahraničí)

1239€
1429€
s DPH

-20%
navyše pre zákazníkov
ANTIKU!

Biele prevedenie

Žiadne emisie!

VÝNIMOČNÝ DIZAJN
A PREKVAPIVÝ
VÝKON!
Predné odpruženie

Kvalitné kotúčové brzdy TEKTRO
a motor umiestnený pri zadnom kolese

ANTIK E-kolobežka
SmartCity

Elektrická kolobežka, v top dizajnovom prevedení a výkonom aj pre náročnejších!
hliníková skladacia konštrukcia v dizajnovom prevedení
predné a zadné LED osvetlenie (brzdové svetlo)
bluetooth Smart reproduktor pre prepojenie so smartfónom
mechanická brzda pri stlačení rozsvieti brzdové svetlo
elektrická brzda na riadidlách pri stlačení rozsvieti brzdové svetlo

Strieborné prevedenie

výkon 250W
max. rýchlosť 25 km/h
kvalitný motor s 3 stupňami rýchlosti

Žiadne emisie!

nosnosť 120 kg
hmotnosť 13 kg
doba nabíjania 3,5 hodín
značkové batérie LG
nabíjacie napätie 110V - 240V / 50 - 60 Hz
displej zobrazuje dôležité informácie aj stav batérie
2 roky záruka
servis na Slovensku! (dôležitý rozdiel oproti kúpe v zahraničí)

499€
569€
s DPH

-20%
navyše pre zákazníkov
ANTIKU!

Modré prevedenie
Červené prevedenie

KVALITNÁ BATÉRIA
TOP KVALITY
PRE DLHŠÍ DOJAZD!

Led osvetlenie
pre bezpečnú jazdu
aj počas večera
Bluetooth reproduktory
Smart reproduktory
pre prepojenie
so smartfónom

Pridané kolieska
pre lepší prenos e-kolobežky
v zloženom stave

ANTIK E-kolobežka Light
SmartCity
Elektrická kolobežka, v top dizajnovom prevedení a výkonom aj pre náročnejších!
hliníková skladacia konštrukcia v čiernom dizajne
predné a zadné LED osvetlenie (brzdové svetlo)
mechanická brzda pri stlačení rozsvieti brzdové svetlo
elektrická brzda na riadidlách pri stlačení rozsvieti brzdové svetlo

Čierne prevedenie

Žiadne emisie!
výkon 250W
max. rýchlosť 25 km/h
kvalitný motor s 3 stupňami rýchlosti
nosnosť 120 kg
hmotnosť 13 kg
doba nabíjania 3,5 hodín
značkové batérie LG
nabíjacie napätie 110V - 240V / 50 - 60 Hz
displej zobrazuje dôležité informácie aj stav batérie
2 roky záruka
servis na Slovensku! (dôležitý rozdiel oproti kúpe v zahraničí)

429€
s DPH

-20%
navyše pre zákazníkov
ANTIKU!

KVALITNÁ BATÉRIA
TOP KVALITY
PRE DLHŠÍ DOJAZD!
Led osvetlenie
pre bezpečnú jazdu
aj počas večera

Praktické odpruženie
pre komfortnejšiu
jazdu

Brzdové svetlo
sa rozsvieti počas
brzdenia

Prehľad modelov

ANTIK SmartCity E-mobility
Názov

Výkon

Farba

Označenie

Antik E-Move

250 W

Čierna

SCBK250B

Cena
799€
1290€

S pomocným elektrickým motorom

Názov

Výkon

Farba

Označenie

Cena

Antik E-Move

250 W

Biela

SCBK250W

799€
1290€

S pomocným elektrickým motorom

Názov

Výkon

Farba

Označenie

Cena

Antik E-bicykel Top

240 W

Žltá

SCBSTY

1399€
1629€

Aj s prehadzovačom SHIMANO NEXUS
a kvalitnými brzdami TEKTRO

Názov

Výkon

Farba

Označenie

Antik E-bicykel Top

240 W

Strieborná SCBSTS

Cena
1399€
1629€

Aj s prehadzovačom SHIMANO NEXUS
a kvalitnými brzdami TEKTRO

Názov

Výkon

Farba

Označenie

Cena

Antik E-bicykel Light

240 W

Biela

SCBSLW

1239€
1429€

ANTIK Telecom
Čárskeho 10
040 01 Košice

055 30 12345
info@smartcity.bike
www.smartcity.bike

Žiadne emisie!
2 roky záruka
servis na Slovensku! (dôležitý rozdiel oproti kúpe v zahraničí)

-20%

navyše už zo zľavnených cien
pre zákazníkov ANTIKU!

Názov

Výkon

Farba

Označenie

Antik SmartCity E-kolobežka

250 W

Strieborná SCBLS

Cena
499€
569€

Názov

Výkon

Farba

Označenie

Cena

Antik SmartCity E-kolobežka

250 W

Modrá

SCBLB

499€
569€

Názov

Výkon

Farba

Označenie

Cena

Antik SmartCity E-kolobežka

250 W

Červená

SCBLR

499€
569€

Názov

Výkon

Farba

Označenie

Cena

Antik SmartCity E-kolobežka Light

250 W

Čierna

SCBLK

429€

Viac pohybu

do preplnených miest a obcí

DIZAJNOVÉ PREVEDENIE
S PREKVAPIVÝM
VÝKONOM!

Poznámky

ANTIK Telecom
Čárskeho 10
040 01 Košice

055 30 12345
info@smartcity.bike
www.smartcity.bike

