


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.



VESPA SPRINT
50 / 125

Κληρονόμος των Vespa της δεκαετίας του εξήντα, μικρή, ζωηρή και 
τεχνολογικά προηγμένη, λάμπει με τη δική της σπίθα ενέργειας και είναι 
το έμβλημα της νεολαίας. Προσφέρει οδηγική απόλαυση και ξέγνοιαστη 

καθημερινή μετακίνηση, με βάση την τεχνική και τεχνολογική της 
αξιοπιστία. Η Vespa Sprint είναι ευέλικτη και σταθερή, χάρη στο μικρό 

και προστατευτικό σώμα, τους τροχούς με ζάντες αλουμινίου 12". Το 
ατίθασο στυλ της ενισχύεται από τον χαρακτηριστικό ορθογώνιο 

προβολέα με τεχνολογία full LED, όπως και το πίσω φανάρι. Η ζωηρή 
οδήγηση προέρχεται από τον μονοκύλινδρο 4-χρονο, 3-βάλβιδο 

κινητήρα, με τέλεια ισορροπία μεταξύ απόδοσης και κατανάλωσης. Το 
σύστημα Bike Finder και το άνοιγμα σέλας με τηλεχειριστήριο 
περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό στην έκδοση 125 cc.





VESPA SPRINT S
50 / 125 / 150

Η πιο δυναμική Vespa με μικρό σώμα, ενισχύει το σπορ 
πνεύμα της Vespa. Ακολουθώντας την ψηφιακή εξέλιξη, η 
Vespa Sprint S προσφέρει μια φουτουριστική εμπειρία 
οδήγησης με τη full-color TFT οθόνη (μόνο στις εκδόσεις 125 
και 150 cc), που μεταδίδει πληροφορίες για την κατάσταση 
του οχήματος. Ο κινητήρας τελευταίας γενιάς είναι το μυστικό 
για ζωηρή οδήγηση στην κίνηση και άνεση σε μεγαλύτερες 
διαδρομές, πάντα με χαμηλή κατανάλωση. Αποκλειστική σέλα 
σύμφωνα με τον σπορ προσανατολισμό του μοντέλου και 
ειδική γκάμα χρωμάτων και γραφικά. Η full-color TFT οθόνη 
4,3’’ παρέχει πρόσβαση και στο VESPA MIA, το σύστημα που 
καθιστά πιο ολοκληρωμένη και διαδραστική την επικοινωνία 
μεταξύ οχήματος και αναβάτη. Χάρη στη διασύνδεση μέσω 
Bluetooth και την εφαρμογή Vespa App, διαθέσιμη σε App 
Store και Google Play, η οθόνη γίνεται προέκταση του 
smartphone και επιτρέπει την απάντηση κλήσεων, την 
απεικόνιση ειδοποιήσεων sms, την ενεργοποίηση φωνητικών 
εντολών και την αναπαραγωγή μουσικής λίστας.



VESPA SPRINT
RACING SIXTIES

50 / 125 / 150

S P E C I A L  S E R I E S



VESPA SPRINT NOTTE
50 / 125 / 150

S P E C I A L  S E R I E S



ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΣΧΑΡΑ 
ΜΑΥΡH ΜΑΤ

ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ ΒΑΜΜΕΝΟ

ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΦΤΕΡΟΥ 
ΜΑΥΡΟΣ ΜΑΤ

- Βαλιτσάκι βαμμένο
- Πλάτη βαλίτσας
- Σχάρα για βαλιτσάκι, χρωμίου ή

μαύρη ματ
- Ανεμοθώρακας
- Παρμπρίζ διάφανο ή φιμέ
- Εμπρόσθια σχάρα, χρωμίου ή

μαύρη ματ
- Οπίσθια σχάρα ανατρεπόμενη,

χρωμίου ή μαύρη ματ
- Προστασία ποδιών
- Προστασίες χεριών
- Πίσω δερμάτινη τσάντα
- Εσωτερική τσάντα βαλίτσας
- Πλαϊνό σταντ
- Αυτοκόλλητα γραφικά “Sport” ή

“Sprint”
- Σπορ τροχοί “Sprint”

- Κουκούλα εσωτερικού χώρου
- Κουκούλα εξωτερικού χώρου
- Μηχανικό αντικλεπτικό σέλας-τιμονιού
- Κλειδαριά δισκόπλακας Vespa
- Κλειδαριά ασφαλείας U Vespa
- Αντικλεπτική αλυσίδα Vespa
- Σέλα “Sport”
- Ταπέτο
- Προφυλακτήρας φτερού χρωμίου ή

μαύρος ματ
- Περιμετρικός εμπρός προφυλακτήρας

χρωμίου ή μαύρος ματ
- Περιμετρικός πίσω προφυλακτήρας

χρωμίου ή μαύρος ματ
- Μουτσούνα γκρι ή μαύρη ματ
- Διακοσμητικό πιρουνιού γκρι ή μαύρο ματ
- Βάση στήριξης smartphone
- Αξεσουάρ “Sport allure”, τύπου carbon

ΜΕΓΑΛΗ ΓΚΑΜΑ ΚΡΑΝΩΝ
ΚΑΙ ΣΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ



VESPA SPRINT

VESPA SPRINT 
S

VESPA SPRINT 
RACING SIXTIES

VESPA SPRINT
NOTTE

ΧΡΩΜΑΤΑ

Κίτρινο
Giallo Estate

Λευκό
Bianco Innocenza

Μαύρο
Nero Lucido

Κόκκινο
Rosso Passione

Γκρι
Grigio Titanio

Μπλε
Blu Vivace

Γκρι
Grigio Materia

Μαύρο ματ
Nero Opaco

Λευκό
Bianco Racing Sixties

Πράσινο
Verde Racing Sixties



Sprint 50 4T3V
Sprint S 50 4T3V
Sprint Racing Sixties 50 4T3V
Sprint Notte 50 4T3V

Sprint 125 3V
Sprint S 125 3V (150 3V)*
Sprint Racing Sixties 125 3V (150 3V)*
Sprint Notte 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 ροπή 3 Nm στις 7.500 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) & 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




