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SYM Jet 4 er uden tvivl den flotteste scooter på markedet med sin sporty og 
dynamiske karakter. Med dens aggressive profil og en motor der gør en forskel 
byder SYM Jet 4 op til sportslig kørsel. Tyverisikring, 13” forhjul for bedre køre 
egenskaber, 226 mm bremseskive som giver optimal bremseevne og sikkerhed. 
Jet 4 fås nu både i 4 og 2 takts udgave og i en smart naked version.

Jet 4

Jet4 · 4 takts · 30-45 km/t · Sort/hvid  Pris 11.999,-
Jet4 R · 2 takts · 30 km/t · Sort/hvid, hvid/grå  Pris 11.999,-

Jet4 R Naked · 2 takts · 30 km/t · mat grå  Pris 11.999,-

JET4 R Naked
11.999,-Jet4 R Naked          

11.999,-
Jet4



Jet sport x
13.999,-Jet Sport X 

Jet sport x
Jet4 · 4 takts · 30-45 km/t · Sort/hvid  Pris 11.999,-
Jet4 R · 2 takts · 30 km/t · Sort/hvid, hvid/grå  Pris 11.999,-

Jet4 R Naked · 2 takts · 30 km/t · mat grå  Pris 11.999,-

Supersmart højkvalitets 2-takts scooter fra SYM. Jet Sport X har og er alt hvad du kan drømme om. 
SYM Jet Sport X byder på tekniske finesser og racing køreegenskaber. Wave skivebremser, 
digitalt speedometer, hvide blinklys, dobbelte forlygter, LED baglys, knæk udstødning og meget mere.

Jet Sport X · 2 takts · 30-45 km/t · Sort Pris 13.999,-



499,-

805 - Sort, mat sort, titanium 805 - Grafik

599,-

505 - Sort

299,-

210 - Gul/sort, sort/guld

599,-

806 - Hvid

999,-

3600 - Sort, titanium

999,-

                     218  Mat sort

599,-

901 - Racing sort (voksen og børn)

599,-

Kingstone er gode slidstærke dæk til en rigtig god pris.  
Fås i mange størrelser, spørg din forhandler om vejledning.

SYM Danmark giver 3 års TOTAL GARANTI*
*se betingelser på sym.dk eller spørg din forhandler



symphony sr

Symphony SR · Mat grå· 4 takts · 30/45 km/t Pris 12.999,-
Symphony · Antracit grå · 4 takts · 30/45 km/t Pris 11.999,-

Symphony SR · Mat grå· 4 takts · 125 CC Pris 14.999,-

Elegant, kompakt og særdeles velkørende scooter med 16” hjul. Driftsikker 
4-takts motor med op til 40 km pr. liter. Tyverisikring, let indstigning, stort 
opbevaringsrum under sædet med god plads til dine indkøb. Moderne lækkert 
design kombineret med fantastisk kørestil grundet de store hjul. 

12.999,-Symphony SR

symphony
11.999,-Symphony



30 eller 45 km/t. Det nyeste inden for high tech 

  fashion scootere. Klassisk look med virkelig 

   mange finesser. Tyverisikret lås med 

    nøglespærre. Fjernbetjent åbning af sæde 

     og tanklåg, med plads til hjelm under 

        s
ædet. Blinkalarm, høj og lav lys. 

          
  4-takts hurtigt acc. motor med 

          
     et meget lavt benzinforbrug – 

 
       helt op til 50 km/l.

SYM Mio 

SYM Mio 50

Scooternes limousine fyldt med charmerende personlighed og med en sidde- og kørekomfort ud over det sædvanlige,. Fiddle er en super flot retro scooter med økonomisk 4-takts motor. Stor scooter med masser af plads og god komfort. Plads til hjelm under sædet eller dagens indkøb. Fjernbetjent sædelås og ekstra tyverisikring.

MIO
12.499,-Mio

fiddle ii

Meget kraftig 130 cm lang 4-kantet kæde på 10 mm 
i hærdet stål. Låsen er beskyttet med manuel betjent 
beskyttelseshætte som skåner låsen for snavs og 
smuds. Der medfølger nøgle med LED lys. 

Sort foret handske i cordura, 
100% vandafvisende

SYM MiO 50 · 4 takts · 30-45 km/t · Sort/hvid Pris 12.499



Fiddle II · 4 takts · 30-45 km/t · Sort, Hvid Pris   9.999,-
Fiddle II · 125 CC · Sort, Hvid, Rød Pris 14.999,-

Orbit II TS · 2 takts · 30 km/t · Sort, Hvid Pris   9.999,-
Orbit II · 4 takts · 30-45 km/t · Sort, Hvid  Pris   9.999,-

9.999,-
Orbit II

Orbit II

fiddle ii
9.999,-

Fiddle II 

ORBIT II

Grib chancen hvis du vil have en fed, velkørende og driftsikker scooter. 
Indbyggede blinklygter foran og rappe stafferinger. Orbit II har fantastiske 
køreegenskaber, god brændstoføkonomi (op til 50 km/l). Super flot design med 
12” dæk på alufælge. Forhjulet er forsynet med en 190 mm skivebremse og 
dobbeltstemplet bremsekaliber. Forlygte med halogenlys. 

fiddle ii



Få mere information om produkter og forhandler besøg www.sym.dk

Giannelli er navnet på en serie udstødningsrør af meget høj kvalitet 
med fremragende sammenhæng mellem kvalitet og pris. 

Udstødning

1521 4T OLIE 10W-40  
SEMI-SYNTETISK

Højtydende olie til 4 takts 
scootere. Giver optimal smøring 
- også under  ekstreme betin-
gelser. Lavt olieforbrug. Overgår 
de nyeste krav fra motorprodu-
center.

1647 SPRAYVOKS  
400ML. 

Vandbaseret voks på spray. 
Hurtig påføring på alle lak-
erede plast og metal dele.  
Aftørres let og giver 
strålende resultat.

                   

1504 2T OLIE  
SEMI-SYNTETISK 

Anvendes til separat smøring 
og i blanding. Beskytter mod 
stempelslid og forhindrer  
krafttab. Reducerer  
aflejringer i motoren.

Liqui Moly olie – og plejeprodukter er blandt 
markedets bedste. Liqui Moly serien består 
af bl.a. olie produkter med helt enestående 
egenskaber og giver fantastisk beskyttelse af 
både 2- og 4 takts motore. Liqui Moly mind-
sker urenheder, renser motoren og reducerer 
sliddet ved koldstarter.

Raceman Paceman Iceman Weatherman Powertrack

Schwalbe dæk har et avanceret design  
med sofistikeret aerodynamiske detaljer.

EyeCase
Perfekt design og unik funktionalitet. En revolution inden for 
topbokse og vinder af RedDot design prisen. En topboks der 

kan åbnes selv med handsker på.

Forhandler
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