


Η Vespa είναι τρόπος ύπαρξης και σκέψης, περισσότερο και από μέσο μεταφοράς.

Περικλείει μία, χαρακτηριστική για τη Vespa, αυθόρμητη και νεανική στάση ζωής, 
που σε οδηγεί να κάνεις ό,τι φανταστείς, πάντα με τον τρόπο της Vespa: με 
κομψότητα, χαρά, στυλ και γνήσια διασκέδαση. Γιατί με μία Vespa, μπορείς να 
είσαι ο εαυτός σου χωρίς να το πολυσκεφτείς, απλά ανεβαίνεις στη σέλα και 
πηγαίνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Αισθάνεσαι ότι είναι η κατάλληλη στιγμή; 
Απλά ξεκίνα!

Η Vespa είναι ο πιο χαλαρός τρόπος για να απολαμβάνεις στο έπακρο τα ταξίδια 
σου, είναι το μέσο που σε οδηγεί σε νέες, συναρπαστικές εμπειρίες και σου δίνει 
πάντα κάτι περισσότερο. Περισσότερο από ό,τι περίμενες, περισσότερο από ό,τι 
νόμιζες ότι γνωρίζεις, περισσότερο από ό,τι έχεις συνηθίσει να ζεις.

Τώρα περισσότερο από ποτέ, γίνε Vespa σε ό,τι κι αν κάνεις.



Πενήντα χρόνια από το ντεμπούτο της, η Vespa Primavera παραμένει η φωνή των 
νέων, σε αρμονία με το πνεύμα ελευθερίας, δυναμισμού και σεβασμού προς το 

περιβάλλον. Μία αδιάκοπη επιτυχία, σε συνδυασμό με μία ανανέωση που την 
καθιστά ακόμα πιο ευκίνητη και τεχνολογικά προηγμένη. Οι ζάντες 12 ιντσών με 

σχεδίαση πέντε ακτίνων παρέχουν σταθερότητα και πλήρη ασφάλεια σε κάθε 
οδόστρωμα. Ο μονοκύλινδρος τετράχρονος i-get κινητήρας εξασφαλίζει ρευστή και 

αθόρυβη οδήγηση, μειώνοντας την κατανάλωση με κορυφαίες επιδόσεις. Ο 
βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει εμπρόσθιο και οπίσθιο φωτισμό LED, σύστημα 

Bike Finder και άνοιγμα σέλας με τηλεχειριστήριο (στα μοντέλα 125 και 150cc).

VESPA PRIMAVERA
50 / 125 / 150





VESPA PRIMAVERA
TOURING
50 / 125 / 150
Αφιερωμένη σε όσους αγαπούν τα ταξίδια και εκτιμούν την τεχνολογική 
καινοτομία που εμπλουτίζει την εμπειρία τους. Η Vespa Primavera Touring 
ακολουθεί την ταξιδιωτική παράδοση της Vespa και περιλαμβάνει όλες τις 
βελτιώσεις της σειράς Primavera. Ο μονοκύλινδρος τετράχρονος κινητήρας 
εξασφαλίζει κορυφαίες επιδόσεις και χαμηλή κατανάλωση καυσίμου. Οι 
τροχοί 12 ιντσών παρέχουν σταθερότητα και άνεση σε κάθε οδόστρωμα, 
ενώ οι χρωμιωμένες σχάρες εμπρός και πίσω προσθέτουν ρετρό εμφάνιση 
στην ικανότητα φόρτωσης του οχήματος. Το στυλ αλλά και η άνεση 
ενισχύονται από την εργονομική σέλα και το κομψό παρμπρίζ.



Ζωντάνια και σπορ διάθεση: η νέα Vespa Primavera S 
ξεχωρίζει για τον δυναμικό της χαρακτήρα. Διαθέτει τους 
κινητήρες και τις επιδόσεις της γκάμας Primavera, με μία 
αξιοσημείωτη τεχνολογική αναβάθμιση. Για πρώτη φορά 
στην ιστορία της Vespa στα 125 και 150 cc, τοποθετείται 

ένας πλήρως ψηφιακός έγχρωμος πίνακας οργάνων, χάρη 
σε μία full-color TFT οθόνη 4,3", η οποία λειτουργεί ως 

οθόνη για το σύστημα διασύνδεσης VESPA MIA. Η 
σύνδεση Bluetooth και η ειδική εφαρμογή Vespa, 

διαθέσιμη στο App Store και το Google Play μετατρέπουν 
την οθόνη σε επέκταση του smartphone και επιτρέπουν 

την απάντηση κλήσεων, την απεικόνιση ειδοποιήσεων 
sms, την ενεργοποίηση φωνητικών εντολών και την 

αναπαραγωγή μουσικών playlist.

VESPA PRIMAVERA S
50 / 125 / 150



Η Vespa είναι υπερήφανος συνεργάτης της (RED)

WE RIDE WITH

Για κάθε πώληση (VESPA PRIMAVERA)RED, ο Όμιλος Piaggio θα 
δωρίζει μέρος των εσόδων στην Global Fund για την υποστήριξη 
της (RED) στη μάχη κατά του AIDS, με αγορά φαρμάκων που 
εμποδίζουν τη μετάδοση του ιού από μία μητέρα-φορέα προς το 
αγέννητο παιδί της.

©
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)

Η (VESPA PRIMAVERA)RED γεννιέται από τη συνεργασία με την οργάνωση (RED), την οποία ο Όμιλος 
Piaggio υποστηρίζει από το 2017. Η (RED) ιδρύθηκε το 2006 από τους Bono και Bobby Shriver, με 
σκοπό την εξασφάλιση διαρκούς χρηματοδότησης από εταιρείες προς την Global Fund, για τα 
προγράμματα καταπολέμησης του AIDS. Παράλληλα προάγει την ενημέρωση σχετικά με την 
ασθένεια, διατηρώντας το θέμα στην επικαιρότητα. Σε όλους τους κυβισμούς ο κινητήρας είναι 4-
χρονος, αερόψυκτος, 3-βάλβιδος, με σύγχρονο ηλεκτρονικό ψεκασμό. Το χαρακτηριστικό κόκκινο 
χρώμα Red, τυλίγει κομψά ολόκληρο το αμάξωμα, ενώ επεκτείνεται και στις ζάντες και την 
εργονομική σέλα από απαλό ναμπούκ, καθιστώντας τη (VESPA PRIMAVERA)RED πραγματικά 
μοναδική και άμεσα αναγνωρίσιμη.

50 / 125 / 150



VESPA PRIMAVERA
SEAN WOTHERSPOON 50/125/150
Από τη συνεργασία μεταξύ ενός από τους πιο δημιουργικούς και επιδραστικούς σχεδιαστές 
και της μάρκας σύμβολο του ιταλικού στυλ γεννιέται η Vespa Primavera Sean Wotherspoon, 
μια ειδική και περιορισμένη έκδοση που απελευθερώνει τη δημιουργική ενέργεια που συνδέει 
τη Vespa και τον Sean. Και οι δύο πρωταγωνιστές της εποχής τους, με σημείο επαφής το κοινό 
πάθος για τα χρώματα και τον πειραματισμό με στόχο την καινοτομία.

Έκρηξη χρωμάτων, σύμφωνα με το στυλ της δεκαετίας του ’80.
Εξ ολοκλήρου ατσάλινο σώμα.
Σέλα από κοτλέ υλικό, σε ανοιχτό καφέ χρώμα, με λογότυπο Sean Wotherspoon στην αριστερή πλευρά. 
Λευκό φινίρισμα στην μπροστινή «γραβάτα», το σιρίτι της ποδιάς και τις ζάντες.
Φινίρισμα χρωμίου στο πλαίσιο του προβολέα, την πίσω σχάρα και τη χειρολαβή συνεπιβάτη.

SEAN WOTHERSPOON X VESPA



ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΣΧΑΡΑ ΧΡΩΜΙΟΥΒΑΛΙΤΣΑΚΙ ΒΑΜΜΕΝΟ

- Βαλιτσάκι βαμμένο
- Πλάτη βαλίτσας
- Σχάρα χρωμίου για βαλιτσάκι
- Ανεμοθώρακας
- Παρμπρίζ διάφανο ή φιμέ
- Εμπρόσθια σχάρα
- Οπίσθια σχάρα ανατρεπόμενη
- Προστασία ποδιών
- Προστασίες χεριών
- Πίσω δερμάτινη τσάντα
- Εσωτερική τσάντα βαλίτσας  

- Πλαϊνό σταντ

- Αυτοκόλλητα γραφικά “Elegance”

- Κουκούλα εσωτερικού χώρου

- Κουκούλα εξωτερικού χώρου

- Μηχανικό αντικλεπτικό σέλας-τιμονιού

- Δερμάτινη σέλα (μόνο για τα 125/150)

- Ταπέτο

- Προφυλακτήρας φτερού χρωμίου

- Περιμετρικός εμπρός προφυλακτήρας χρωμίου

- Περιμετρικός πίσω προφυλακτήρας χρωμίου 

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ

ΓΑΝΤΙΑ MODERNISTΚΡΑΝΟΣ NAZIONI 2.0



Κόκκινο
Rosso Vignola

Πράσινο
Verde Bosco

Μπλε
Blu Energia

Πράσινο
Verde Relax

Λευκό
Bianco Innocenza

Μαύρο
Nero Vulcano

Κόκκινο
Rosso (RED)

VESPA PRIMAVERA 
TOURING

VESPA PRIMAVERA

VESPA PRIMAVERA 
RED

VESPA PRIMAVERA 
SEAN WOTHERSPOON

Μπεζ
Beige Sahara

Μπλε
Blu Armonia

Κόκκινο
Rosso Profondo

VESPA PRIMAVERA 
S

ΧΡΩΜΑΤΑ



Vespa Primavera
Vespa Primavera Touring
Vespa Primavera S
Vespa Primavera RED
Vespa Primavera Sean Wotherspoon
50 4T3V

Vespa Primavera 
Vespa Primavera Touring 
Vespa Primavera S
Vespa Primavera RED 
Vespa Primavera Sean Wotherspoon
125 3V (150 3V)*

Κινητήρας Μονοκύλινδρος 4-χρονος 3-βάλβιδος καταλυτικός i-get Μονοκύλινδρος 4-χρονος 3-βάλβιδος καταλυτικός i-get

Κυβισμός 49,9 cc 124 cc (155 cc)

Διάμετρος x Διαδρομή 39 mm x 41,8 mm 52 mm x 58,6 mm (58 mm x 58,6 mm)

Μέγιστη ισχύς 
στον στρόφαλο

2,4 kW - 3,2 CV - στις 7.500 σαλ 7,9 kW -10,7 CV- στις 7.700 σαλ (9,5 kW -12,9 CV- στις 7.750 σαλ)

Μέγιστη ισχύς 3 Nm στις 7.000 σαλ 10,4 Nm στις 6.000 σαλ (12,8 Nm στις 6.500 σαλ)

Κατανάλωση 34,4 km/l 43,2 km/l  (40,3 km/l)

Εκπομπές ρύπων CO2 65 g/km 61 g/km (65 g/km)

Τροφοδοσία Ηλεκτρονικός ψεκασμός Ηλεκτρονικός ψεκασμός

Σύστημα ψύξης Με αέρα Με αέρα

Εκκίνηση Ηλεκτρική Ηλεκτρική

Κιβώτιο Αυτόματη μετάδοση CVT με διαχειριστή ροπής Αυτόματη μετάδοση CVT με διαχειριστή ροπής

Συμπλέκτης Αυτόματος ξηρός φυγοκεντρικός με αντικραδασμικούς αποσβεστήρες Αυτόματος ξηρός φυγοκεντρικός με αντικραδασμικούς αποσβεστήρες

Πλαίσιο Χαλύβδινο αυτοφερόμενο με συγκολλητές ενισχύσεις Χαλύβδινο αυτοφερόμενο με συγκολλητές ενισχύσεις

Ανάρτηση εμπρός Μονόμπρατσο με ελικοειδές ελατήριο και μονό υδραυλικό αμορτισέρ Μονόμπρατσο με ελικοειδές ελατήριο και μονό υδραυλικό αμορτισέρ

Ανάρτηση πίσω Ελικοειδές ελατήριο με μονό υδραυλικό αμορτισέρ Ελικοειδές ελατήριο ρυθμιζόμενης προφόρτισης (4 θέσεις) και μονό υδραυλικό αμορτισέρ

Φρένο εμπρός Υδραυλικό δισκόφρενο Ø 200 mm από ανοξείδωτο ατσάλι Υδραυλικό δισκόφρενο Ø 200 mm από ανοξείδωτο ατσάλι

Φρένο πίσω Μηχανικά ρυθμιζόμενο ταμπούρο Ø 140 mm Μηχανικά ρυθμιζόμενο ταμπούρο Ø 140 mm

Σύστημα ABS - ABS μόνο στον εμπρός τροχό

Ελαστικό εμπρός Χωρίς αεροθάλαμο 110/70 - 12” Χωρίς αεροθάλαμο 110/70 - 12”

Ελαστικό πίσω Χωρίς αεροθάλαμο 120/70 - 12” Χωρίς αεροθάλαμο 120/70 - 12”

Μήκος / Πλάτος / Μεταξόνιο 1.870 / 735 / 1.330 mm 1.870 / 735 / 1.340 mm

Ύψος σέλας 790 mm 790 mm

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ 8 λίτρα 8 λίτρα

Έγκριση τύπου Euro 4 Euro 4

*(τα στοιχεία που αφορούν 
αυτές τις εκδόσεις είναι 

εντός παρενθέσεων όταν 
είναι διαφορετικά)



Το εμπορικό σήμα Vespa είναι κατοχυρωμένο από την Piaggio & C. S.p.A.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε τεχνικές και αισθητικές αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή. Πλήρεις περιγραφές για τα μοντέλα 
και τα αξεσουάρ είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.vespa.com Οδηγείτε προσεκτικά, φορώντας πάντοτε κράνος και κατάλληλο 
εξοπλισμό, με σεβασμό προς τον Κ.Ο.Κ και το περιβάλλον. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης του οχήματος. 
Ζητάτε πάντοτε γνήσια και εγκεκριμένα ανταλλακτικά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Να απευθύνεστε πάντοτε στο 
εξουσιοδοτημένο δίκτυο Vespa για ασφαλείς αγορές και εγγυημένη εξυπηρέτηση.

Ανακάλυψε το πρόγραμμα X-Care, την 24μηνη επέκταση εγγύησης που προσφέρει τις ίδιες 
καλύψεις με την εργοστασιακή εγγύηση:

• Συνολική κάλυψη των δαπανών επισκευής για βλάβες που οφείλονται σε
κατασκευαστική ατέλεια ή σε αστοχία συναρμολόγησης εξαρτημάτων
• Αντικατάσταση κατεστραμμένων εξαρτημάτων με γνήσια ανταλλακτικά,
συμπεριλαμβανομένης της εργασίας
• Οδική βοήθεια, η οποία περιλαμβάνει επισκευή (εάν γίνεται) και ρυμούλκηση
• Εξειδικευμένη και πιστοποιημένη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Piaggio
• Διατήρηση της μεταπωλητικής αξίας του σκούτερ

Ενημερώσου από το εξουσιοδοτημένο δίκτυο πώλησης και τεχνικής εξυπηρέτησης Vespa 
για τα μοντέλα που περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
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ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΗ ΓΙΑ 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ




