
SALG og SERVICE 

af elektriske kabinescootere
BOMA X2

Engelykke AutoService
Hånbækvej 63, 9900 Frederikshavn

Hvad er en kabinescooter
En BOMA X2 kabinescooter er et miljøvenligt og økonomisk 
luksuskøretøj, som kan hjælpe mange mennesker med og uden 
kørekort til en mere fleksibel og mindre besværlig hverdag. Den 
har en rækkevidde pr. opladning på mere end 100 km under 
optimale forhold. Som i alle andre tilfælde ved elektriske køretøjer 
afhænger rækkevidden af udetemperaturen, vindforhold, terræn, 
kørestil og hastighed. 

Vores kabinescooter er spækket med udstyr og tilpasset det 
danske klima med mulighed for at sidde i tørvejr og med varme i 
kabinen.

Det er et smart og miljøvenligt køretøj for alle, der i stedet for en 
knallert gerne vil have de fordele, der er ved en kabinescooter. 
Vores kabinescooter er for alle aldre. Ung som knap så ung.

Den er godkendt af EU og dermed også i Danmark. Du må 
medtage en passager på bagsædet, og der er selvfølgelig 
sikkerhedsseler til både fører og passager.

Hvem må køre vores 
kabinescootere
• Aldersgrænse 15 år
• Er du under 18 år kræves kørekort til lille knallert 
 (knallert 30)
• Hvis du er fyldt 18 år før 19. januar 2013, behøver du ikke 
 noget kørekort til lille knallert

Godt at vide
• Kabinescooteren må køre 30 km/t
• Den registreres med en gul nummerplade som en knallert
• Der skal ikke betales ejerafgift
• Der skal tegnes en lovpligtig ansvarsforsikring
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Hvem er vi
Engelykke AutoService er et Hella Service Partner autoværksted 
centralt beliggende på Hånbækvej 63 i Frederikshavn. 

Vi har ca. 120 kvm. værksted med næsten alt det tekniske tes-
tudstyr, der skal til for at reparere biler i alle aldre og i de fleste 
mærker.

Martin er indehaver, og han står for den daglige planlægning og 
drift. Han er uddannet mekaniker, elektromekaniker og Renault 
tekniker, men han er i stand til at reparere og udføre service på 
stort set alle bilmærker. El-biler, hybrid-biler, diesel- og benzinbiler. 

Med assistance fra Erhvervshus Nord i Frederikshavn har vi i 2022 
startet import af elektriske kabinescootere. Mærket og typen på 
kabinescooteren er ”BOMA X2”. Vi har opbygget et reservedelslager 
således, at vi kan servicere vores kunder. Både private kunder og 
vores forhandlere i Danmark. 

Udstyr
• Store let indstillelige sidespejle
• Fjernbetjent centrallås
• El-ruder
• Soltag
• Oplukkelig bagrude
• Multijusterbart luksussæde med nakkestøtte
• Sikkerhedssele – rullesele foran og hoftesele bag
• Varmeapparat
• Bakkamera
• LED lys
• Håndbremse
• Hydrauliske skivebremser med ventilerede skiver på 
 alle hjul
• Aluminiumsfælge
• Sprinkler på forrude
• Bundmåtte
• USB-stik til opladning af eksempelvis mobiltelefon
• Radio med USB, MP3 afspiller og Bluetooth
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Kør elektrisk -
kør miljø- 

og klimavenligt


