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Wat maakt INDEGO uniek?
Het gepatenteerde INDEGO veersysteem is gebaseerd 
op rubber. Dit heeft een direct dempende  werking, 
ongeacht de belasting. Bij rubber hoeft namelijk geen 
aanvangskracht overwonnen te worden zoals bij spiraal-
vering, waardoor zelfs de kleinste oneffenheden wegge-
filterd worden. Instant comfort dus.

Net als de Primo en de Mezzo is de Solo uitgerust met 
het INDEGO veersysteem, maar met keuze uit drie type 
veringen. De keuze uit deze drie smaken heet INDEGO 
Adaptive.

Waarom Solo INDEGO Adaptive?
De Solo is de meest luxe scootmobiel van Life & Mobility. 
Daar hoort maximale aansluiting op uw wensen en be-
hoeften bij. De keuze uit drie veringsniveau’s maakt deze 
verfijning in comfort mogelijk. Op de accukap on  der het 
logo staat met welke variant van INDEGO  Adaptive uw 
Solo is uitgerust.

Door de onafhankelijke ophanging van de vering blijft 
u keurig recht zitten ongeacht de oneffenheden in de 
weg. Wel zo comfortabel. 



Xtra, voor wie?
De rijder met behoefte aan  
maximale schokdemping.

Active, voor wie?
De sportieve rijder die met zijn/haar 
sportieve rijstijl het betreden van  
ongebaande paden niet schuwt.

Comfort, voor wie?
De rijder die ontspannen en com-
fortabel wil genieten van elke rit.
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Zelf ervaren
Er zit verschil in de drie smaken van onze Solo INDEGO 
Adaptive vering. De beste manier om het verschil te 
proeven is door zelf te ervaren! Uw dealer kan u helpen 
bij het maken van een keuze.

Toch een ander smaakje?
Bent u na aanschaf van uw Solo en een goed onder-
bouwde keuze van het type vering toch van gedachten 
veranderd? Dan hebben wij goed nieuws! De vering is 
binnen 30 dagen om te ruilen*. Vraag uw dealer naar de 
mogelijkheden.

* Kijk voor de actievoorwaarden op www.mijnscootmobiel.nl
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