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Δείτε το βίντεο:

Η SEAT MÓ ενδιαφέρεται για:
Το περιβάλλον
Τις πόλεις
Τους ανθρώπους

Τα προϊόντα SEAT MÓ είναι:
100% ηλεκτρικά
Αθόρυβα
Χωρίς ρύπους
Ευχάριστα στην οδήγηση
Χαμηλού αποτυπώματος

Οι υπηρεσίες SEAT MÓ είναι:
100% ψηφιακές
Οικονομικές
Προσβάσιμες

Κινούμαστε 
όπως εσείς.
Στη SEAT, πιστεύουμε σε μια πιο έξυπνη, ευέλικτη και εύκολη μετακίνηση και εμπνεόμαστε  
πάντα από το προοδευτικό περιβάλλον της Βαρκελώνης. Γι’ αυτόν τον λόγο δημιουργήσαμε  
τη SEAT MÓ: την 100% ηλεκτρική γκάμα για μετακίνηση στην πόλη που εστιάζει σε ένα  
πιο καθαρό αστικό περιβάλλον.

Εναρμονιστείτε, λοιπόν, απόλυτα με τη ροή της πόλης σας χωρίς να σταματήσετε ποτέ  
να κινείστε με τον δικό σας ξεχωριστό τρόπο.
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SEAT MÓ
125



Μετακινηθείτε ευέλικτα, μετακινηθείτε ελεύθερα.

Το SEAT MÓ 125 είναι ο νέος ηλεκτρικός τρόπος  
για να κινηθείτε στην πόλη με ευκολία.
Μια οικολογική λύση μετακίνησης φτιαγμένη  
για τη ζωή του μέλλοντος.

100% ηλεκτρικό. Μηδέν θόρυβος. Μηδέν εκπομπές.  
Με 3 χρώματα για να επιλέξετε.

Απολαύστε το βίντεο:
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Ένα γνήσια ηλεκτρικό scooter υψηλής απόδοσης που φτάνει 
από 0-50 km/h σε 3,9 δευτερόλεπτα. Με αυτονομία πάνω από 
125 km και μέγιστη ταχύτητα 95 km/h για να είστε ελεύθεροι 
να εξερευνήσετε την πόλη, αλλά και πέρα από αυτή.

Βάλτε μπρος 
και ξεκινήστε. Είστε έτοιμοι για μια φιλική προς 

το περιβάλλον λύση μετακίνησης;
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Κάτι παραπάνω από 
ένας έξυπνος τρόπος 
να μετακινείστε στην 
πόλη. Επειδή ο τρόπος που μετακινείστε  

αποτελεί μια δήλωση του ποιοι είστε.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΣΑΣ.
 Oxygen White
 Dark Aluminum
 Daring Red 

Το νέο σας SEAT MÓ eScooter 125 είναι διαθέσιμο  
σε τρία αποκλειστικά χρώματα με ματ φινίρισμα.  
Με ποιο θέλετε να γνωρίσετε την πόλη σας;



ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ  
ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΦΟΡΤΙΣΗ.
Μια φορητή λύση για πιο εύκολη φόρτιση.  
Η πιστοποιημένη μπαταρία IP67 είναι ανθεκτική 
στα υγρά και τη σκόνη. Απλώς συνδέστε τη σε 
μια συμβατική πρίζα ή αφαιρέστε τη από το 
scooter και μεταφέρετέ τη σε ένα πιο βολικό 
μέρος για να τη φορτίσετε.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ.
Το SEAT MÓ προσαρμόζεται στο στιλ οδήγησής 
σας. Με 3 λειτουργίες οδήγησης συν την όπισθεν 
για να επιλέξετε. Κινηθείτε εντός κι εκτός πόλης.

1.  Η λειτουργία οδήγησης Eco έχει 
μέγιστη ταχύτητα τα 60 km/h για την 
ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης  
της μπαταρίας.

2.  Ισορροπημένη κατανάλωση της μπαταρίας 
και απόδοση στη λειτουργία οδήγησης City 
που μπορεί να φτάσει τα 80 km/h.

3.  Η λειτουργία οδήγησης Sport επιτρέπει 
μεγαλύτερη ταχύτητα και επιτάχυνση με 
μέγιστη ταχύτητα τα 95 km/h.

ΟΠΙΣΘΕΝ.
Βγείτε άνετα από στενά σημεία με αυτή 
την αποκλειστική λειτουργία.
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ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΚΡΑΝΟΣ.
Πηγαίνετε όπου θέλετε με όποιον θέλετε.  
50l αποθηκευτικού χώρου κάτω από  
το κάθισμα είναι αρκετά για δύο κράνη  
ή ακόμα και για την τσάντα σας.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ.
Πλήρης ορατότητα των δεδομένων οδήγησης 
και της κατάστασης του οχήματός σας. 
Παρακολουθήστε τη στάθμη φόρτισης  
της μπαταρίας και τη θερμοκρασία και αλλάξτε 
εύκολα και γρήγορα τους τρόπους οδήγησης.

Ο νέος τρόπος να 
δείτε & να βιώσετε 
την πόλη. Γεμάτο με έξυπνες και φιλικές στον χρήστη λειτουργίες  

και 100% φώτα LED, είναι σχεδιασμένο για  
να απολαύσετε στο μέγιστο την πόλη σας.
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Το SEAT MÓ σας.
Ο κόσμος σας.

Κατεβάστε την εφαρμογή:

Με την εφαρμογή My SEAT MÓ, όλα είναι πάντα συνδεδεμένα και στην άκρη του χεριού σας. 
Έτσι όπως πρέπει να είναι.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ.
Πλήρης έλεγχος στα χέρια σας. Κατεβάστε  
την εφαρμογή SEAT MÓ και λάβετε ενημερώσεις 
λογισμικού και ειδοποιήσεις, όπου κι αν είστε.

• Έλεγχος στάθμης και αυτονομίας μπαταρίας.
• Εντοπισμός τοποθεσίας.
• Έλεγχος συνολικών χιλιομέτρων.
• Παρακολούθηση εξοικονόμησης εκπομπών CO2.
• Ειδοποίηση αποσύνδεσης μπαταρίας.
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ΧΩΡΙΣ ΚΛΕΙΔΙ.
Γιατί να κουβαλάτε κλειδί ενώ μπορείτε  
να χρησιμοποιήσετε το κινητό σας; Ανάψτε 
και σβήστε το όχημα, ανοίξτε τη θήκη του 
καθίσματος, όλα μέσω του τηλεφώνου σας.

ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.
Λάβετε προειδοποιήσεις για χαμηλή 
μπαταρία και ειδοποιήσεις συντήρησης 
απευθείας στο κινητό σας.
Για απόλυτη σιγουριά.



Αξεσουάρ
SEAT MÓ
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Τα αξεσουάρ υψηλής ποιότητας SEAT  
έχουν κατασκευαστεί για να ταιριάζουν  
στο προσωπικό σας στιλ. Σχεδιασμένα για 
να βελτιώνουν την οδήγησή σας και να σας 
βοηθούν να πηγαίνετε από το σημείο A στο B, 
με περισσότερη ασφάλεια και ευκολία.

Πάντα αυθεντικοί. 

Πάντα εσείς.



ΒΑΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗ SHAD™.
Κρατήστε το κινητό σας εκεί όπου μπορείτε  
να το βλέπετε με αυτή τη βάση και τη θήκη  
για το κινητό σας. Διαθέτει μια κομψή βάση  
για αυξημένη ορατότητα ώστε να 
κυκλοφορείτε στην πόλη με ασφάλεια  
και ευκολία.



ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΟΥ.
Για επιπρόσθετη ασφάλεια όταν έχετε 
σταθμεύσει είτε στο σπίτι είτε έξω,
η κλειδαριά δισκόφρενου καθιστά 
τη μετακίνηση του SEAT MÓ σας 
εξαιρετικά δύσκολη.

ΚΡΑΝΗ ΑΠΟ ΤΗ HEBO™.
Ποιος είπε ότι ο εξοπλισμός ασφαλείας δεν 
μπορεί να έχει και ωραία εμφάνιση; Επιλέξτε 
ένα από τα 2 κράνη Hebo™ που διαθέτουν 
έξυπνο φως από την Cosmo™. Το έξυπνο φως 
συνδέεται με το scooter μέσω bluetooth και δρα 
ως ένα τρίτο φως ασφαλείας όταν φρενάρετε.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΤΗ HEBO™.
Τα παγωμένα πρωινά του χειμώνα και τα 
απογεύματα του καλοκαιριού δεν αποτελούν 
πια πρόβλημα. Τόσο οι καλοκαιρινές όσο 
και οι χειμερινές επιλογές προσφέρουν 
προστασία και άνεση στα χέρια σας.
Όλες τις εποχές του χρόνου.
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SEAT MÓ
25



Γνωρίστε το 100% ηλεκτρικό kick scooter:
οικολογικό, προσιτό και διασκεδαστικό. 

Ελαφρύ και συμπαγές για να 
εξερευνήσετε τους δρόμους
και να κινείστε μέσα στην πόλη με 
απόλυτη ελευθερία και τρόπο φιλικό 
προς το περιβάλλον.
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Σας παρουσιάζουμε τον 
πιο έξυπνο και καθαρό 
τρόπο μετακίνησης.
100% ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ. 
Όχι καύσιμα σημαίνει όχι εκπομπές.  
Με μια μπαταρία μεγάλης διάρκειας ζωής, 
δυνατότητα οδήγησης σε ανηφόρες  
έως 10° και αυτονομία 25 km.

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
Μπροστινά και πίσω φώτα LED σάς βοηθούν  
να βλέπετε αλλά και να σας βλέπουν σε συνθήκες 
χαμηλού φωτισμού. Διαθέτει τόσο ηλεκτρικά όσο  
και μηχανικά φρένα για πρόσθετη ισχύ πέδησης  
και cruise control για πιο ομαλή οδήγηση.



ΠΑΝΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ.
Με την υποστήριξη της Segway με πλήρη 
ορατότητα και έλεγχο μέσω του smartphone 
σας. Εξατομικεύστε το χρώμα των φώτων και 
παρακολουθήστε τα δεδομένα οδήγησής σας.

Κατεβάστε την εφαρμογή:

Αυτονομία:
25 km.

Μέγιστη κλίση:

3.5 h.

Διάμετρος ζάντας:
8"

Διαστάσεις:
117 x 47 x 40 cm. (διπλωμένο)

Τελική ταχύτητα:
25 km/h.

Χρόνος φόρτισης:

102 x 43 x 113 cm. (ανοιχτό)

Βάρος:
12.5 kg.

Οθόνη:
LED 10 μοίρες.
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SEAT MÓ
65



Υψηλή τεχνολογία, μεγαλύτερη απόδοση 
και μέγιστη ασφάλεια. Μετακινηθείτε 
ελεύθερα με μια μπαταρία μεγαλύτερης 
διάρκειας ζωής με αυτονομία 65 km.
Για μετακίνηση και καθημερινή χρήση 
χωρίς την ανάγκη να φορτίζετε συνέχεια.
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ΥΨΗΛΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ.
Με στιβαρή και ανθεκτική κατασκευή, 
σχεδιασμένο για συχνή, καθημερινή χρήση. 
Διαθέτει τόσο μηχανικά όσο και ηλεκτρικά φρένα 
για πρόσθετη δυνατότητα πέδησης και ασφάλεια.

Φτάστε πιο μακριά. 
Φέρτε την πόλη ακόμα πιο κοντά με ένα από τα πιο 
ανθεκτικά και υψηλής ποιότητας eKickScooter της αγοράς.

ΚΑΤΑΚΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΑΝΗΦΟΡΕΣ.
Ικανό να ανεβαίνει ανηφόρες έως 20 
μοίρες, και με την καλύτερη σταθερότητα 
της κατηγορίας του.



ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ.
Μετακινηθείτε ελεύθερα με μια  
μπαταρία μεγαλύτερης διάρκειας ζωής  
με αυτονομία 65 km, με την υποστήριξη  
της Segway.

Κατεβάστε την εφαρμογή:

Αυτονομία:
65 km.

Οθόνη:
LED

Τελική ταχύτητα:
20 km/h.

Βάρος:
18.7 kg.

Μέγιστη κλίση:
20 μοίρες.

Διάμετρος ζάντας:
10"

Χρόνος φόρτισης:
6 h.

Διαστάσεις:
117 x 47 x 53 cm. (διπλωμένο)
102 x 43 x 113 cm. (ανοιχτό)
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Μας αρέσει να προκαλούμε το κατεστημένο. Να ρισκάρουμε  
και να εξελισσόμαστε συνεχώς. Επειδή έτσι γεννιέται  
η πραγματική καινοτομία.

Το όραμά μας 
για το μέλλον.



ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ  
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΗ.
Από προβλήματα στάθμευσης έως  
την πρόσβαση σε απαγορευμένες 
ζώνες, το 4τροχο SEAT MiniMÓ 
Concept σχεδιάστηκε για  
την αντιμετώπιση των προκλήσεων  
της αστικής ζωής, κάτι στο οποίο εμείς 
ως brand συνεχίζουμε να δουλεύουμε 
για να παρέχουμε καινοτόμες λύσεις.

ΜΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ.
Ως μέλος του Astipalea Project 
συνεργαστήκαμε περήφανα με τρία άλλα 
μέλη του VW Group, καταφέρνοντας να 
παρέχουμε 100% ηλεκτρική μετακίνηση, 
να ηλεκτροδοτήσουμε ένα ελληνικό νησί 
και να αναπτύξουμε ένα 100% βιώσιμο 
οικοσύστημα.
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MOTOSHARING.
Η SEAT MÓ οραματίζεται  
το motosharing ως ένα  
παράδειγμα του πώς  
μετακινούμαστε σε μια  
σύγχρονη πόλη. Μόνο στη 
Βαρκελώνη, χιλιάδες άνθρωποι 
χρησιμοποιούν ήδη τα scooter  
ως τη νούμερο 1 επιλογή  
μεταφοράς τους.

ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.
Το CASA SEAT είναι το hub κινητικότητας 
και τα κεντρικά γραφεία όπου δεν 
αναπτύσσουμε μόνο νέες λύσεις 
κινητικότητας, αλλά και προωθούμε  
τον πολιτισμό και οικολογικές εναλλακτικές 
για τον σύγχρονο τρόπο ζωής.  
Ελάτε να μας επισκεφθείτε στη γωνία  
του εμβληματικού Passeig de Gracia  
και της λεωφόρου Diagonal.

100% ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το μέλλον 
είναι ηλεκτρικό. Και με ένα ολοένα 
αυξανόμενο δίκτυο σημείων φόρτισης, 
η αστική μετακίνηση φαίνεται να 
αλλάζει προς το καλύτερο. Ένα πιο 
πράσινο περιβάλλον και ένα καλύτερο 
μέλλον για όλους μας.




