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Περιεχόμενα

4-5
Ηλεκτρικά Πατίνια
Απόλαυσε κάθε διαδρομή προς το σχολείο, 
τη δουλειά ή το σπίτι του κολλητού σου!

8-9
Ηλεκτρικό Μηχανάκι
Ανακάλυψε τον νέο τρόπο μετακίνησης!
Ξέχνα την κίνηση και την αναζήτηση 
parking & κινήσου με άνεση και οικονομία!

6-7
Ηλεκτρικά Ποδήλατα
Κινήσου άνετα εντός και εκτός της πόλης 
με την μεγάλη αυτονομία μπαταρίας 
που διαθέτουν ενώ παράλληλα αθλείσαι!

10-11
Accessories Ηλεκτροκίνησης
Δες εδώ όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ  
καλύπτοντας κάθε ανάγκη για ασφαλή 
ατομική μετακίνηση!

Γιατί να επιλέξεις το 

Πλαίσιο;

1Θα βρεις τα πάντα για την 
ηλεκτροκίνηση μέσω μιας 
μεγάλης γκάμας ηλεκτρικών 
scooter & ποδηλάτων

2Θα βρεις ειδικούς που θα σε 
βοηθήσουν να κάνεις την 

πιο σωστή επιλογή σύμφωνα 
με τις ανάγκες σου

3Με το πρόγραμμα δόσεων 
Μήνα-Μήνα μπορείς 
να αποκτήσεις αυτό που  
ονειρεύεσαι με δόσεις, 
χωρίς πιστωτική κάρτα 

Για την εκτύπωση του καταλόγου χρησιμοποιούμε χαρτί, το οποίο είναι 100% φιλικό 
προς το περιβάλλον, γιατί προέρχεται από ανακύκλωση χάρτινων απορριμμάτων.  
Με αυτόν τον τρόπο εξοικονομούμε ενέργεια και πόρους και κατά συνέπεια  
συμβάλλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος. Η εταιρία μας είναι πιστοποιημένη 
σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο για την εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής  
Διαχείρισης ISO 14001. Απαγορεύεται η αντιγραφή και αναδημοσίευση χωρίς  
έγγραφη άδεια. Το Πλαίσιο δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές και χαρακτηριστικά 
προϊόντων. Το Πλαίσιο διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών του παρόντος  
τιμοκαταλόγου χωρίς καμία προειδοποίηση. Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%. 
Ο παρών κατάλογος διανέμεται δωρεάν και ακυρώνει κάθε προηγούμενο.  
Οι φωτογραφίες των προϊόντων έχουν διαφοροποιηθεί για τις ανάγκες του καταλόγου. 
Οι τιμές του παρόντος εντύπου ισχύουν από 29/10/2021 έως και 12/11/2021 ή μέχρι 
εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Σκάναρε & Ανακάλυψε
τα πάντα για την 

ηλεκτροκίνηση 



3
5+1 Λόγοι

Πρόγραμμα      Κινούμαι Ηλεκτρικά

για να μπεις στον κόσμο 
της Ηλεκτροκίνησης

ΟΙΚΟΝΟΜIΑ

AΝΕΣΗ & ΕΥΚΟΛΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ - HEALTHY ΦΟΡΗΤOΤΗΤΑ

ΕΥΚΟΛIΑ ΣΤΟ PARKING ΦΙΛΙΚΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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Ηλεκτρικά πατίνια 
που θα ξετρελάνουν
τους μικρούς μας φίλους!

Ανακάλυψε όλη την γκάμα ηλεκτρικών πατινιών στο plaisio.gr

109€

Turbo-X
Rocket 

Εγγύηση: 2 έτη Πλαίσιο 
Κωδ.: 3629570

3,5
inches

8
Km/h

10
km

Οδηγός 
τεχνικών χαρακτηριστικών

219€

URBAN GLIDE 
Hoverboard 
Ride65 Lighting BT 

Εγγύηση: 2 έτη Αντιπροσωπείας 
Κωδ.: 3527743

6,5
inches

15
Km/h

15
km

Ή από 10€/μήνα σε έως 
24 δόσεις με το πρόγραμμα

https://www.plaisio.gr/product/3527743
https://www.plaisio.gr/product/3629570


Μείνε σε φόρμα 
υιοθετώντας ένα πιο 
δραστήριο lifestyle
τρόπο ζωής!

Αναβάθμισε 
τις μετακινήσεις σου 
στην πόλη!

Μείνε σε φόρμα 
υιοθετώντας 
έναv πιο δραστήριο 
τρόπο ζωής!
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Ducati
Scrambler Cross 

Εγγύηση: 2 έτη Αντιπροσωπείας 
Κωδ.: 3601781

6,5
inches

25
Km/h

35
km

Blaupunkt
ESC910 

Εγγύηση: 2 έτη Πλαίσιο 
Κωδ.: 3594173

10
inches

25
Km/h

40
km

619€

Ή από 20€/μήνα σε έως 
36 δόσεις με το πρόγραμμα

Egoboo
Go 100S

Εγγύηση: 2 έτη Αντιπροσωπείας 
Κωδ.: 3836371

10
inches

25
Km/h

30
km

599€

Ή από 20€/μήνα σε έως 
36 δόσεις με το πρόγραμμα

Xiaomi
Mi Essential

Εγγύηση: 2 έτη Αντιπροσωπείας 
Κωδ.: 3522172

8,5
inches

20
Km/h

20
km

329€

Ή από 11€/μήνα σε έως 
36 δόσεις με το πρόγραμμα

899€

Ή από 29€/μήνα σε έως 
36 δόσεις με το πρόγραμμα

https://www.plaisio.gr/product/3522172
https://www.plaisio.gr/product/3836371
https://www.plaisio.gr/product/3601781
https://www.plaisio.gr/product/3594173
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Ανακάλυψε όλη την γκάμα ηλεκτρικών ποδηλάτων στο plaisio.gr

Ανακάλυψε 
κάθε όμορφη πλευρά 
της πόλης σου!

ΠΑΡΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ e-BIKE

με το πρόγραμμα
40%

ΠΑΡΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ e-MOTORCYCLE

με το πρόγραμμα
20%

Egoboo 
Ε-Treck

Εγγύηση: 2 έτη Αντιπροσωπείας 
Κωδ.: 3776565

29
inches

25
Km/h

35
km

1199€

Nilox
DOC J1  

Εγγύηση: 2 έτη Αντιπροσωπείας 
Κωδ.: 3527786

20
inches

25
Km/h

25
km

799€

Ή από 26€/μήνα σε έως 
36 δόσεις με το πρόγραμμα

Ή από 33€/μήνα σε έως 
36 δόσεις με το πρόγραμμα

https://www.plaisio.gr/product/3527786
https://www.plaisio.gr/product/3776565


Για σένα που θέλεις...
τον χώρο σου!
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Blaupunkt 
FIETE 500

Εγγύηση: 2 έτη Αντιπροσωπείας 
Κωδ.: 3542769

20
inches

25
Km/h

70
km

1799€

Ή από 58€/μήνα σε έως 
36 δόσεις με το πρόγραμμα

Turbo-X
CT Pro

Εγγύηση: 2 έτη Πλαίσιο 
Κωδ.: 3534138
Εξαιρείται από το πρόγραμμα Κινούμαι Ηλεκτρικά

14
inches

25
Km/h

25
km

499€

Ή από 20€/μήνα σε έως 
28 δόσεις με το πρόγραμμα

Ducati
Scrambler SCRE-E

Εγγύηση: 2 έτη Αντιπροσωπείας 
Κωδ.: 3601803

20
inches

25
Km/h

70
km

1899€

Ή από 61€/μήνα σε έως 
36 δόσεις με το πρόγραμμα

Xiaomi
Mi Smart folding  

Εγγύηση: 2 έτη Πλαίσιο 
Κωδ.: 3544648

16
inches

25
Km/h

45
km

999€

Ή από 35€/μήνα σε έως 
33 δόσεις με το πρόγραμμα

Ετοιμάσου για 
περιπέτειες!

https://www.plaisio.gr/product/3542769
https://www.plaisio.gr/product/3601803
https://www.plaisio.gr/product/3534138
https://www.plaisio.gr/product/3544648


Το μέλλον στις μετακινήσεις!
Το Segway Launch Edition E110SE 

είναι από σήμερα η μετακίνηση του αύριο!
Συνδυάζει την κομψότητα και την άνεση

ενός «συνηθισμένου» scooter με κορυφαίες
high tech τεχνολογίες!

ΠΑΡΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ e-BIKE

με το πρόγραμμα
40%

ΠΑΡΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ e-MOTORCYCLE

με το πρόγραμμα
20%E110SE LAUNCH EDITION

Segway
E110SE 
Εγγύηση: 2 έτη Αντιπροσωπείας 
Κωδ.: 3782026

2799€

Ή από 90,18€/μήνα σε έως 
36 δόσεις με το πρόγραμμα

https://www.plaisio.gr/product/3782026


Κινήσου έξυπνα στην πόλη

Γιατί να το επιλέξω;

https://www.plaisio.gr/campaign/2021/07-July/202107-Segway


1190€

Αθλοπαιδία
Προστατευτικά
Κωδ.: 3425649

6990€

LIVALL
Κράνος C20
Κωδ.: 3741508

3490€

Nilox
Σετ Προστασίας Ποδηλάτη
Κωδ.: 3549526

A
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Φοράμε πάντα 
τον βασικό εξοπλισμό 

ασφαλείας!

12990€

Ducati
Κράνος
Κωδ.: 3659151

4490€

EasyPix
Ανακλαστικό 
Γιλέκο με LED
Κωδ.: 3589889

Μείνε πάντα ασφαλής! 

Η ασφάλεια έχει σημασία
πάνω απ’ όλα και σε αυτό

δεν πρέπει να γίνονται «εκπτώσεις».
Φοράμε πάντα κράνος, επιγονατίδες,

προστατευτικά για τους αγκώνες
και γιλέκο με LED και ανακλαστικές

ιδιότητες για να φαίνεσαι στο σκοτάδι
και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

#1 

3+

Ανακάλυψε όλη την γκάμα των accessories στο plaisio.gr

3990€

Turbo X
Κράνος
με LED φως
Κωδ.: 3765954

4 κανόνες για να είσαι 
πιο ασφαλής με το 
ηλεκτρικό σου όχημα!

https://www.plaisio.gr/product/3765954
https://www.plaisio.gr/product/3659151
https://www.plaisio.gr/product/3741508
https://www.plaisio.gr/product/3589889
https://www.plaisio.gr/product/3549526
https://www.plaisio.gr/product/3425649


LIVALL
Κράνος C20

Ducati
Κράνος

Πριν ξεκινήσεις πάρε λίγο χρόνο 
και ρίξε μια ματιά στα ελαστικά σου.
Αν δεις ότι χρειάζονται αέρα, 
φούσκωσέ τα με μία τρόμπα.

#2 

Εξοπλίσου με τσάντα για να αποθηκεύεις 
τα προσωπικά σου αντικείμενα και να 
σε διευκολύνει στην οδήγηση! 

Μια κλειδαριά σου εξασφαλίζει πάντα 
ότι το ηλεκτρικό σου πατίνι ή ποδήλατο 
θα μείνει ασφαλές, όπου και να βρίσκεσαι!

1290€

Blaupunkt
Κλειδαριά 
για Scooter
Εγγύηση: 2 έτη Αντιπροσωπείας 
Κωδ.: 3503097

#3 Οδήγησε πάντα 
με τα δύο χέρια!

#4 Απόφυγε τις 
δυσάρεστες εκπλήξεις!

2490€

Sentio
Αδιάβροχη Τσάντα 
για Scooter
Κωδ.: 3728056
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5990€

Xiaomi
Φορητή Τρόμπα
Εγγύηση: 2 έτη Αντιπροσωπείας 

Κωδ.: 3426114

Έλεγξε 
τα ελαστικά σου!

https://www.plaisio.gr/product/3426114
https://www.plaisio.gr/product/3728056
https://www.plaisio.gr/product/3503097


https://www.plaisio.gr/campaign/2021/01-January/202101-E-Scooters



