
Pressemeddelelse:    

Spørgsmål til michael@tmp.dk eller 97 74 07 33 

 

 

 

 

 

 
Køreklar til en grøn genstart af Danmark 
 
Nye elektriske scootere fra NIU kører op til 155 km på en opladning 

Nu er der en grøn valgmulighed på vej til alle, som fremover foretrækker deres egen transport til og fra 

arbejde – udenom bilkøer og trængslen med mange mennesker i tog, bus og metro. NIU lancerer en serie af 

elektriske scootere, der giver individuel frihed, er økonomiske og bidrager til en mere bæredygtig verden.  

Med de nye grønne køretøjer har den traditionelle scooter fået en genstart. Look, egenskaber og funktioner 

er videreudviklet og designet på en ny måde, der er unik for NIU. Nu kombineret med det førende inden for 

elektromobilitet, hvor den kinesiske producent har valgt tyske motorer fra Bosch og batterier fra japanske 

Panasonic. 

 

3 serier med topfart på 30, 45 og 70 km/t 

Scootere fra NIU er på kort tid blevet en succes med et salg på over 1 million i Asien, USA og Europa. I 

Danmark har NIU valgt Thomas Møller Pedersen ApS som samarbejdspartner, og den danske distributør 

kan nu præsentere FA. MOTO-SPORT i Brønshøj som første forhandler.  

Danmarkspremieren byder bl.a. på prøvekørsel af de 3 serier 

MQI +, NQI og UQi, som har varianter med tophastigheder på hhv. 

30, 45 og 70 km/t. Nogle modeller kan køre op til 155 km på en 

opladning, og NIU el-scooterne fås fra kr. 16.000 inkl. 

leveringsomkostninger. 

 

Tag batterierne med og lad op til næste tur 

Når der er brug for at lade batterierne op, tages de nemt med fra 

rummet under sædet. NIU-scootere har i øvrigt cloud-

forbindelse, og ved at bruge den kan man sende data om kørsel, 

batteriniveau m.m. til sin mobil. Teknologien fungerer samtidig 

som tyverialarm – og viser scooterens position på NIU’s 

smartphone app.  

Se mere om NIU el-scootere på www.niu-danmark.dk  

 

http://www.niu-danmark.dk/
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