2022 collection

Vespa si již léta získává celé
generace lidí svým charismatem a
nekonvenčním stylem. Ve své bohaté
historii byla Vespa protagonistKou
kulturních a sociálních revolucí,
hudebních a jiných hnutí, filmů,
uměleckých děl a písní. Diktovala
módu a trendy, překonala hranice
a dobyla celý svět. Nyní je ikonou
jedinečného designu, ekologického
uvědomění a nezávislosti.

Vespa Primavera se svými dvěma kolami a motorem poprvé
debutovala na konci 60. let 20. století, a předznamenala novou
revoluční éru. Vespa Primavera nyní obnovuje tuto legendu,
NAVAZUJE NA NI ve svěžích a lehkých liniích a stává se příkladem
stylu a technologie. Vespa Primavera se opět stává protagonistKou
své doby a zve tě k účasti na nové revoluci. Tato “malá” Vespa
předvádí veškerou svou vitalitu jak v podmínkách městského
provozu, tak na otevřené silnici a poskytne ti maximální potěšení
z jízdy. Díky kompaktnímu, svižnému a vysoce technologickému
motoru i-get (Italian Green Experience Technology), schovanému
v karoserii, která vyjadřuje veškerý dynamický charakter, dává
Vespa plně zaznít svému cestovatelskému duchu a proměňuje
každý městský výlet v malé dobrodružství.

Vespa
Primavera
50/125/150

ikonický design
lehká a snadno
ovladatelná
CHROMOVANÉ DETAILY
STŘÍBRNÉ RÁFKY

Vespa
Primavera S

živá, moderní a s vyspělými
technologiemi

50/125/150

ANTRACITOVÉ ráfky s LEŠTĚNÝM
OKRAJEM

PřístrojovÝ PANEL S Barevným
4,3” TFT displejem
Vespa MIA

Vespa
Primavera
Touring
50/125/150

perfektní pro nadšené
cestovatele
Přední a zadní
CHROMOVANÝ nosič
elegantní ŠTÍT PROTI VĚTRU
HNĚDÉ sedlo
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Vespa Sprint je dědiČKOU generace sportovních Vesp, které v
šedesátých letech s malou karoserií vtrhly do evropských
ulic, aby zpříjemnily každodenní dojíždění. VESPA SPRINT JE
BOHATÁ NA TECHNOLOGICKY VYSPĚLÉ FUNKCE A NAVRŽENÁ TAK,
ABY DOSAHOVALA STABILITU A OVLADATELNOST NA ŠPIČCE SVÉ
TŘÍDY. ZÁROVEŇ JE MODERNÍM ODRAZEM ODVAHY A ODHODLÁNÍ
NA SILNICI. JÍZDA NA NI JE SNADNÁ DÍKY INOVATIVNÍM MOTORŮM
z rodiny i-get (Italian Green Experience Technology), které
PŘEDSTAVUJÍ novou filozofii designu ve znamení plynulosti
a pohodlí.

Vespa
Sprint
50/125

Charakteristický design
NEZAMĚNITELNý LICHOBĚŽÍKový
světlomet
Lehká a snadno ovladatelná
černé ráfky s LEŠTĚNÝM
OKRAJEM

Vespa
Sprint S

agresivní vzhled a
jedinečná grafika

50/125/150

Vespa MIA

sportovní sedlo
PřístrojovÝ PANEL S
barevným 4,3” TFT displejem

O
C
IB ANOCENZA LUCIDO
INN NEROSSIONE
A
E
P
T
O
A
S
T
S
O
R GIALLO ES
grigio
travolgente
blu vivace
nero convinto

Vespa

GTS

Robustní ocelová karoserie modelu GTS v sobě spojuje tradici a TECHNICKÝ
POKROK, takže vzniklA dokonalÁ společnICE, kterÁ ti pomůže dosáhnout
jakéhokoli cíle. PohodlnÁ, bezpečnÁ, všestrannÁ a technickY VYSPĚLÁ GTS
je ideálnA pro probuzení cestovatelské vášně. Spojuje městského ducha,
prostorného, pohodlného a bezpečného vozidla na vysoké technické
úrovni s radostí z cestování. Tato královna bezpečnosti a spolehlivosti
zaručuje na cestách komfort vhodný pro každé dobrodružství a díky
výběru ze dvou motorů nabízí požadovaný výkon pro dokonale harmonickou
jízdu, která sedne každému.

Vespa
GTS
125/300 hpe

NEZAMĚNITELnÝ design
špičkový výkon Ve SVÉ TŘÍDE
hbitá a snadno ovladatelná
v provozu
barevná a zábavná

“VESPA
barví
Můj Svět”

Vespa
GTS Touring
125/300 hpe

perfektní na výlety
mimo město
zadní CHROMOVANÝ
nosič
elegantní ŠTÍT PROTI
VĚTRU
HNĚDÉ sedlo

Vespa
GTS Super
125/300 hpe

výrazná a atraktivní
Sedlo s bílym LEMem
černé ráfky s
LEŠTĚNÝM OKRAJEM
sportovní detaily

Vespa
GTS SuperSport
125/300 hpe

sportovní Grafika
odvážný vzhled
SPORTovní sedlo
černé ráfky

Vespa
GTS SuperTech
125/300 hpe

černé RÁFKY a sportovní
detaily
PřístrojovÝ PANEL S
barevným 4,3” TFT displejem
Vespa MIA s piktogramovou
navigací

Vespa
Sei Giorni II edition
300 hpe

číslovaná edice inspirovaná
závodním týmem z 50. let
charakteristický nízký přední
světlomet
SPORTOVNÍ sedlo pro jízdu
I ve dvou
KOUŘOVÝ NÍZKY ŠTÍT PROTI VĚTRU
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Správa
příchozích
a odchozích
hovorů
Přístrojový PANEL TFT poskytuje nejen jízdní
parametry a generuje statistiky jízdy, ale je také
rozhraním pro systém připojení VESPA MIA (součástí
standardní výbavy Vespa Sprint S, Vespa Primavera S
a Vespa GTS SuperTech), který umožňuje komunikaci
mezi jezdcem a vozidlem. Připojení Bluetooth a
speciální aplikace Vespa (kterou lze stáhnout
z App Store nebo Google Play) promění displej v
prodlouženou ruku chytrého telefonu a umožní
jezdci přijímat hovory, zobrazovat oznámení o
zprávách a aktivovat hlasové příkazy a hudební
playlisty. U modelu VESPA GTS SUPERTECH slouží
displej také jako navigační systém, který jezdce
doprovází po trase, předem nastavené v aplikaci
Vespa, s pokyny v podobě piktogramů.

*navigační funkce je dostupná pouze u modelu GTS
SUPERTECH a je bezplatná po dobu tří let od prvního
použití. Zákazníci si mohou volitelné prodloužení
spravovat sami na vlastní náklady prostřednictvím
nákupu v aplikaci.

Piktogramová navigace*

Správa hudebních
playlistů

Hlasové pokyny

Upozornění na zprávy
ze sociálních sítí

Speciální
Edice

50/125/150

WE RIDE WITH

Za každou prodanou (VESPA PRIMAVERA) RED věnuje skupina Piaggio Group
část výtěžku do Globálního fondu na podporu (RED)
v boji proti AIDS a Covid-19.
(VESPA PRIMAVERA) RED vznikla ve spolupráce s organizací (RED), kterou skupina Piaggio podporuje od
roku 2017. Cílem této organizace, založené v roce 2006 Bonem a Bobbym Shriverem, je povzbudit společnost
k tomu, aby přispívala do Globálního fondu pro boj proti AIDS a Covid-19, a také vytvářet povědomí veřejnosti
a udržovat tuto problematiku v centru pozornosti. Charakteristická červená barva, která elegantně zdobí celou
karoserii, také ráfky s leštěným okrajem a ergonomické sedlo vyrobené z měkké syntetické koženky, díky
čemuž je (VESPA PRIMAVERA) RED skutečně jedinečná a rozpoznatelná již na první pohled.

Vespa je hrdým partnerem (RED)

© (RED)

Speciální Edice

Speciální Edice

Speciální model Vespa Racing Sixties umožňuje plně se ponořit do nezapomenutelné
atmosféry šedesátých let, legendární éry závodů, která z Vespy udělala ikonu.
Směs adrenalinu a gentlemanského jezdeckého stylu ztělesňuje neodmyslitelné
kouzlo sportovnosti, vzrušení z rychlosti a soutěžního ducha. Vášeň pro úpravu
vozidel po stránce výkonu i estetiky byla skutečnou inspirací tohoto modelu.
Vespa GTS Super je k dostání ve dvou barvách. Dáš přednost klasické a dokonalé
eleganci zelené barvy se žlutými detaily, či bílé a červené pro dynamický, aktuální
a lehce nápadný vzhled?

125 / 300 hpe

Vespa
GTS Super
Racing Sixties

grafika inspirovaná
60. léty
sportovní vzhled v
závodním stylu
výrazné zlaté RÁFKY

Příslušenství

Vespa
Primavera

Vespa
Sprint

Vespa
GTS

ČIRÝ SPORTOVNÍ PLEXIŠTÍT

ČIRÝ SPORTOVNÍ PLEXIŠTÍT

ČIRÝ SPORTOVNÍ PLEXIŠTÍT

TÓNOVANÝ SPORTOVNÍ PLEXIŠTÍT

TÓNOVANÝ SPORTOVNÍ PLEXIŠTÍT

TÓNOVANÝ SPORTOVNÍ PLEXIŠTÍT

VYSOKÝ PLEXIŠTÍT

VYSOKÝ PLEXIŠTÍT

VYSOKÝ PLEXIŠTÍT

lakovaný 32L TOP CASE

lakovaný 32L TOP CASE

lakovaný 36L TOP CASE

opěrka pro 32L TOP CASE

opěrka pro 32L TOP CASE

sada NOSIČů na 36L TOP CASE

vnitřní TAŠKA pro 32L TOP CASE

vnitřní TAŠKA pro 32L TOP CASE

SKLÁPĚCÍ přední nosič

sada NOSIČů na 32L TOP CASE

sada NOSIČů na 32L TOP CASE

SKLÁPĚCÍ zadní nosič

SKLÁPĚCÍ přední nosič

SKLÁPĚCÍ přední nosič

PŘEDNÍ NÁRAZNÍK

SKLÁPĚCÍ zadní nosič

SKLÁPĚCÍ zadní nosič

zadní OCHRANNÝ rám

přední OCHRANNÝ rám

přední OCHRANNÝ rám

ZADNÍ OCHRANNÝ RÁM

zadní OCHRANNÝ rám

SADA SPORTOVNÍCH ZADNÍCH
TLUMIČŮ

PŘEDNÍ NÁRAZNÍK

PŘEDNÍ NÁRAZNÍK

boční stojan

boční stojan

kožená brašna

kožená brašna

LUXUSNÍ ŘADA ORIGINÁLNÍCH
KOŽENÝCH DOPLŇKŮ

SPORTovní sedlo

plachta pro venkovní použití
plachta pro vnitřní použití
ochrana proti krádeži u sedla
a řídítek
elektronická ochrana proti
krádeži
MECHANICká ochrana proti
krádeži
OCHRANNÁ PODLÁŽKA
DEKA NA NOHY
NÁVLEKY NA RUCE
sada pro podporu chytrých
telefonů

sada nálepek
přední maska
plachta pro venkovní použití
plachta pro vnitřní použití
ochrana proti krádeži u sedla
a řídítek
elektronická ochrana proti
krádeži
MECHANICká ochrana proti
krádeži
OCHRANNÁ PODLÁŽKA
DEKA NA NOHY
NÁVLEKY NA RUCE
sada pro podporu chytrých
telefonů

SPORTovní výfuk
kožené sedlo
sportovní sedlo pro dva
sportovní sedlo pro jednoho
PRÉMIOVÁ ŘADA HLINÍKOVÝCH
DOPLŇKŮ CNC
plachta pro venkovní použití
plachta pro vnitřní použití
ochrana proti krádeži u sedla
a řídítek
elektronická ochrana proti
krádeži
MECHANICká ochrana proti
krádeži
OCHRANNÁ PODLÁŽKA
DEKA NA NOHY
NÁVLEKY NA RUCE
sada pro podporu chytrých
telefonů
VESPA MIA MULTIMEDIÁLNÍ
PLATFORMA

funkční &
praktická
výbava
praktické a funkční oblečení
pro bezpečnou jízdu
minimalistický design
vysoká kvalita
oblečení značky vespa pro
každý den

Přilby
Vysoce kvalitní MATERIÁLY
maximální ochrana
unikátní a originální design

GTS
GTS Touring
GTS Super
GTS SuperSport
GTS SuperTech
GTS Super Racing Sixties
300 hpe

GTS
GTS Touring
GTS Super
GTS SuperSport
GTS SuperTech
GTS Super Racing Sixties
125 i-get

Sei Giorni II edition
300 hpe

Jednoválcový 4-takt, 4 ventily,
elektronické vstřikování, hpe

Jednoválcový 4-takt, 4 ventily,
elektronické vstřikování, i-get

278 ccm

Primavera
Primavera Touring
Primavera S
Primavera (RED)
50 i-get

Primavera
Primavera Touring
Primavera S
Primavera (RED)
125 i-get (150 i-get)*

Sprint
Sprint S
50 i-get

Sprint
(only 125 i-get)
Sprint S
125 i-get (150 i-get)*

Jednoválcový 4-takt, 4 ventily,
elektronické vstřikování, hpe

Jednoválcový 4-takt, 3 ventily, i-get

Jednoválcový 4-takt, 3 ventily, i-get

Jednoválcový 4-takt, 3 ventily, i-get

Jednoválcový 4-takt, 3 ventily, i-get

125 ccm

278 ccm

49 ccm

124 ccm (155 ccm)

49 ccm

124 ccm (155 ccm)

75 mm x 63 mm

52 mm x 58,7 mm

75 mm x 63 mm

39 mm x 41,4 mm

52 mm x 58,6 mm
(58 mm x 58,6 mm)

39 mm x 41,8 mm

52 mm x 58,6 mm
(58 mm x 58,6 mm)

17,5 kW - 23,8 koní při 8.250 ot./min.

10,3 kW - 14 koní při 8.750 ot./min.

17,5 kW - 23,8 koní při 8.250 ot./min.

2,2 kW - 3 kone při 7.500 ot./min.

8,1 kW - 11 koní při 8.000 ot./min.
(9,2 kW - 12,5 koní při 7.750 ot./min.)

2,2 kW - 3 kone při 7.500 ot./min.

8,1 kW - 11 koní při 8.000 ot./min.
(9,2 kW - 12,5 koní při 7.750 ot./min.)

26 Nm při 5,250 ot./min.

12 Nm při 6.750 ot./min.

26 Nm při 5.250 ot./min.

2,9 Nm při 7.000 ot./min.

10,4 Nm při 6.750 rpm
(12,4 Nm při 6.750 rpm)

2,9 Nm při 7.000 rpm

10,4 Nm při 6.750 ot./min.
(12,4 Nm při 6.750 ot./min.)

Spotřeba

3,21 l / 100 km

2,4 l / 100 km

3,21 l / 100 km

2,5 l / 100 km

2,5 l / 100 km (2,7 l / 100 km)

2,5 l / 100 km

2,5 l / 100 km (2,7 l / 100 km)

Emise CO

74 g / km

59 g / km

74 g / km

57 g / km

60 g / km (63 g / km)

57 g / km

60 g / km (63 g / km)

Elektronické vstřikování

Elektronické vstřikování

Elektronické vstřikování

Elektronické vstřikování

Elektronické vstřikování

Elektronické vstřikování

Elektronické vstřikování

Chlazení

Kapalinou

Kapalinou

Kapalinou

Vzduchem

Vzduchem

Vzduchem

Vzduchem

Startér

Elektrický

Elektrický se Start & Stop systémem

Elektrický

Elektrický

Elektrický

Elektrický

Elektrický

Bezstupňová převodovka (CVT)

Bezstupňová převodovka (CVT)

Bezstupňová převodovka (CVT)

Bezstupňová převodovka (CVT)

Bezstupňová převodovka (CVT)

Bezstupňová převodovka (CVT)

Bezstupňová převodovka (CVT)

Automatická odstředivá suchá spojka s
tlumiči vibrací

Automatická odstředivá suchá spojka s
tlumiči vibrací

Automatická odstředivá suchá spojka s
tlumiči vibrací

Automatická odstředivá suchá spojka s
tlumiči vibrací

Automatická odstředivá suchá spojka s
tlumiči vibrací

Automatická odstředivá suchá spojka s
tlumiči vibrací

Automatická odstředivá suchá spojka s
tlumiči vibrací

Samonosné ocelové šasi se svařovanými
výztuhami

Samonosné ocelové šasi se svařovanými
výztuhami

Samonosné ocelové šasi se svařovanými
výztuhami

Samonosné ocelové šasi se svařovanými
výztuhami

Samonosné ocelové šasi se
svařovanými výztuhami

Samonosné ocelové šasi se
svařovanými výztuhami

Samonosné ocelové šasi se
svařovanými výztuhami

Přední odpružení

Patentované jednostranné rameno s vinutou
pružinou a hydraulickým tlumičem

Patentované jednostranné rameno s vinutou
pružinou a hydraulickým tlumičem

Patentované jednostranné rameno s vinutou
pružinou a hydraulickým tlumičem

Patentované jednostranné rameno s vinutou pružinou a hydraulickým tlumičem

Patentované jednostranné rameno s vinutou pružinou a hydraulickým tlumičem

Patentované jednostranné rameno s vinutou pružinou a hydraulickým tlumičem

Patentované jednostranné rameno s vinutou pružinou a hydraulickým tlumičem

Zadní odpružení

Dva hydraulické tlumiče s vinutou pružinou s
nastavitelním předpětím v 4 polohách

Dva hydraulické tlumiče s vinutou pružinou s
nastavitelním předpětím v 4 polohách

Dva hydraulické tlumiče s vinutou pružinou s
nastavitelním předpětím v 4 polohách

Vinutá pružina s hydraulickým
tlumičem

Hydraulický tlumič s vinutou pružinou s
nastavitelním předpětím v 4 polohách

Vinutá pružina s hydraulickým
tlumičem

Hydraulický tlumič s vinutou pružinou s
nastavitelním předpětím v 4 polohách

Přední brzda

Ø 220 mm kotouč z nerezové oceli
s hydraulickým ovládáním

Ø 220 mm kotouč z nerezové oceli
s hydraulickým ovládáním

Ø 220 mm kotouč z nerezové oceli
s hydraulickým ovládáním

Ø 200 mm kotouč z nerezové oceli
s hydraulickým ovládáním

Ø 200 mm kotouč z nerezové oceli
s hydraulickým ovládáním

Ø 200 mm kotouč z nerezové oceli
s hydraulickým ovládáním

Ø 200 mm kotouč z nerezové oceli
s hydraulickým ovládáním

Zadní brzda

Ø 220 mm kotouč z nerezové oceli
s hydraulickým ovládáním

Ø 220 mm kotouč z nerezové oceli
s hydraulickým ovládáním

Ø 220 mm kotouč z nerezové oceli
s hydraulickým ovládáním

Ø 140 mm buben, mechanicky ovládaný

Ø 140 mm buben, mechanicky ovládaný

Ø 140 mm buben, mechanicky ovládaný

Ø 140 mm buben, mechanicky ovládaný

ABS/ASR v základní výbavě

ABS/ASR v základní výbavě

ABS v základní výbavě

-

ABS pouze na předním kole

-

ABS pouze na předním kole

Přední pneumatika

Bezdušová 120/70 - 12”

Bezdušová 120/70 - 12”

Bezdušová 120/70 - 12”

Bezdušová 110/70 - 12”

Bezdušová 110/70 - 12”

Bezdušová 110/70 - 12”

Bezdušová 110/70 - 12”

Zadní pneumatika

Bezdušová 130/70 - 12"

Bezdušová 130/70 - 12”

Bezdušová 130/70 - 12”

Bezdušová 120/70 - 12”

Bezdušová 120/70 - 12”

Bezdušová120/70 - 12”

Bezdušová 120/70 - 12”

1.950 mm / 755 / 1.375 mm

1.950 / 755 / 1.380 mm

1.950 / 770 / 1.375 mm

1.870 / 735 / 1.330 mm

1.870 / 735 / 1.340 mm

1.870 / 735 / 1.330 mm

1.870 / 735 / 1.340 mm

Výška sedla

790 mm

790 mm

790 mm

790 mm

790 mm

790 mm

790 mm

Objem palivové nádrže

8,5 litrů

7 litrů

8.5 litrů

7,5 litrů

8 litrů

7,5 litrů

8 litrů

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Motor
Zdvihový objem
Vrtání x zdvih
Maximální výkon
Maximální točivý moment

2

Palivový systém

Převodovka
Spojka
Rám

ABS/ASR systém

Délka/Šířka/Rozvor

Emisní norma
*(údaje týkající se těchto verzí jsou uvedeny
v závorkách, pokud se liší)

Sportovní
design
a hi-tech
komponenty

Odolný
materiál
karbon/
nerez

Exkluzivní
logo
Vespa

Lehčí než
originální
výfuk

ZNÍ
Lépe

VESPA - JEDINĚ OD AUTORIZOVANÉHO PRODEJCE!
Vespa je oblíbená značka, která si nachází stále více nadšenců. Ale pozor! Ne každý prodejce,
který nabízí Vespu, je autorizovaným prodejcem.
Pouze v autorizované prodejní síti Vespa obdržíš plnou 2letou záruku výrobce a máš jistotu
kvalitního servisu s originálními díly provedeného vyškolenými profesionály.
Vozidla, která nebyla dovezena do České republiky výhradním dovozcem, nemají
nárok na 2letou záruku od výrobce. Ušetři si potíže a navštěvuj pouze
autorizované prodejce. Seznam najdeš na www.vespa.com .
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ORIGINÁLNÍ SPORTOVNÍ VÝFUK VESPA PRO GTS 300 HPE EURO 5
Vytuň si svou Vespu! Velikost výfukové koncovky byla optimalizována v zájmu zvýšení životnosti a
spolehlivosti. Systém “Plug & Play” umožňuje montáž přímo na originální svod a snižuje náročnost
montáže. Speciální kalibrace a nastavení pro motor 300 HPE EURO 5.
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Jezdi opatrně, vždy používej helmu a vhodné oblečení. Vždy dodržuj pravidla silničního provozu a chraň životní prostředí. Pečlivě si přečti návod k obsluze a údržbě vozidla. Vždy žádej originální náhradní díly Vespa
s prověřenou kvalitou značky Vespa a typovou homologací v souladu s platnou legislativou. Navštěvuj jen autorizované prodejce Vespa, kde máš jistotu bezpečného nákupu a zaručenou servisní podporu. Technické
údaje, vlastnosti a barvy uvedené v této brožuře, se mohou změnit bez předchozího oznámení. Technické a tiskové změny vyhrazeny! Veškeré informace o modelech a příslušenství najdeš na www.vespa.com.
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