
 

PRISLISTA SEGWAY® (företag, exkl moms) 
Vill ni vara i framkant? Spara tid och pengar på interna transporter och leveranser? Vill ni vara i 
framkant ur miljöhänseende? Eller bara profilera er verksamhet?  
 

Segway® PT (Personal Transporter) är ett miljömedvetet transportmedel och en upplevelse att 
köra. Du transporterar dig själv och frakt, enkel, smidigt och ljudlöst. Med de extra lastramarna 
och lastställningen blir din Segway® är ett smidigt fordon för transport, både utomhus och 
inomhus. Du får ett flexibelt arbetsverktyg som kan öka produktiviteten i företaget. Studier i USA 
visar ökad produktivitet där man börjat använda Segway® PT. Den gör medarbetarna snabbare, de 
kan färdas korta sträckor snabbt utan att tid går förlorad. Den ökar deras förmåga att transportera 
saker istället för att bära dem, vilket reducerar arbetsrelaterade skador. Ersätter också andra typer 
av fordon som har högre omkostnader och kräver underhåll. Många användbara tillbehör finns.  

Segway är ett eldrivet fordon som känner av var du har din tyngdpunkt. Lutar man sig framåt så 
åker den framåt, lutar man sig bakåt så åker den bakåt. Inga avgaser. Inget buller. Inget körkort.  
Prova du med. Enda problemet brukar vara att man inte frivilligt vill kliva av... 

 

[Sales]

Finansieringsexempel, Swedbank Finans, juni 2014: 

Modell Pris  Inkl 
moms 

60 mån 48 mån 36 mån 24 mån 

Segway PT, i2 SE, basmodell 55 920:- 69 900:- 1 102:- 1 336:- 1 717:- 2 494:- 
Segway PT, x2 SE, basmodell 63 120:- 78 900:- 1 243:- 1 509:- 1 938:- 2 815:- 
 
 

      

       
Tillbehör       
Väska för styret 1 472:- 1 840:-     
I2 lastramar, 2 st 1 680:- 2 100:-     
Lastställning, 2 st, Cargo Frame 1 176:- 1 470:-     
Lastplatta, support (ingår m 
sidoväska) 

      

Sidoväskor inkl lastplatta, 2 st 3 296:- 4 120:-     
Segway bilramp 3 120:- 3 900:-     
Tillbehörsstång, styre 576:- 720:-     
Segway lås, special 911:- 1 139:-     
 
Finansering genom Swedbank Finans enligt deras sk ”hyrköpsmodell”. Inget restvärde. Begär offert   
Exempel: Segway PT, i2 SE, 60 mån. förhöjd första hyra på 20 % vilket medför att månadskostnaden därefter blir 
bara 930  kr per månad. Försäkring kan läggas till vid finansiering med Swedbank Finans. Exemplen i tabell är utan 
förhöjd första hyra. Priserna är i SEK och exkl moms (25%). Vi har även en lösning med Wasa Kredit. Tala med oss. 
 

10 sekunder att lära. Boka tid för provkörning? 
Segway är sedan 1 okt 2010 klassad som cykel klass 3 och får framföras som cykel, samt 
även på trottoar- och gångbana. Maxfart är ca 20 km. Från 12 år. Hjälm för alla.  
Vill du också äga en Segway?  
Kontakta Kenth Åkerman, Experience Manager, 
kenth@segwayadventure.se eller 0705-29 21 80.  
 

 
www.segwayadventure.se 
www.segwayadventure.se. 

 
 

www.segwayadventure.se. 

Försäljning öppet hela året.  
Upplevelsecenter:  maj-oktober, inomhus hela året 

Göteborg: Lilla Bommens Torg 2, Göteborg. T. 072-325 92 10/20 
Postadress: Life Balance Event AB, Petter Emils Gård, 

434 98 Kungsbacka.  boka@segwayadventure.se 
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