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ΠΛΑΤΗ ΒΑΛΙΤΣΑΣ
Top Box Backrest

ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ 32lt
Painted Top Box
Βαλιτσάκι στο χρώμα του οχήματος σε φρέσκο, μοντέρνο σχεδιασμό που συμπληρώνει ιδανικά τις ρέουσες γραμμές 
της Vespa. Μεγάλης χωρητικότητας μπορεί να φιλοξενήσει ένα ανοιγόμενο κράνος. Λογότυπο χρωμίου Vespa. Η 
πλάτη βαλίτσας διατίθεται ξεχωριστά.

Top box painted in same colour as vehicle. Fresh, modern design complementing the soft, flowing forms of the 
Vespa. Generous carrying capacity - big enough even for a flip up helmet. Rised Chrome Vespa logo. Compatible 
backrest available (purchased separately).

Πλάτη βαλίτσας στο υλικό και χρώμα της σέλας για μεγαλύτερη άνεση του συνεπιβάτη. Συμπληρώνει ιδανικά το 
βαλιτσάκι και ενίσχυει το στυλ του οχήματος. 

Made with the same material as the saddle, this practical addition to the top box combines superior passenger 
comfort with elegant looks.

ΣΧΑΡΑ ΧΡΩΜΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΗ
Top box chromed support  
κωδ. 1B000815

Η σχάρα χρωμίου είναι ένα λειτουργικό αξεσουάρ για 
την τοποθέτηση της βαλίτσας. Με κομψό σχεδιασμό 
συμπληρώνει τέλεια τις γραμμές του οχήματος. 
Το υψηλής ποιότητας χρωμιωμένο φινίρισμα 
εξασφαλίζει ανώτερη αντοχή.

The chromed top box support is a functional acces-
sory which, however, has been designed with stylish 
looks to complement the forms of the vehicle perfect-
ly. The high quality chrome finish ensures superior 
durability.

ΣΧΑΡΑ ΕΜΠΡΟΣ ΧΡΩΜΙΟΥ
Chromed front rack
κωδ. 1B000832

Ένα ακόμα must-have αξεσουάρ, η σχάρα εμπρός 
χρωμίου σε συνδυασμό με την πίσω σχάρα 
συμπληρώνουν ιδανικά το στυλ του οχήματος.

Used in conjunction with the chromed rear luggage 
rack, this stylish accessory complete the look of the 
Vespa and makes it even more unique. 

ΣΧΑΡΑ ΠΙΣΩ ΧΡΩΜΙΟΥ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ
Chromed Rear Rack
κωδ. 1B000789

Το αγαπημένο must-have αξεσουάρ των φίλων της 
Vespa, η ανατρεπόμενη σχάρα συνδυάζει στυλ και 
πρακτικότητα ενώ ταυτόχρονα προσφέρει  επιπλέον 
δυνατότητα μεταφοράς αντικειμένων.

A must-have Vespa accessory. The chromed rear 
luggage rack has always been a firm favourite among 
Vespa customers who want a unique and original ac-
cessory. The practical fold-down shelf offers excellent 
carrying capacity.

κωδ. CM273119

κωδ. CM272935

ΠΛΑΓΙΟ ΣΤΑΝΤ
Side stand
κωδ. 1C000074

Πλαϊνό σταντ, εύκολο στη χρήση, προσφέρει μέγιστη 
σταθερότητα στο όχημα. Απαραίτητο αξεσουάρ πόλης.

Powder coated side stand. This easy to fit accessory 
supports the scooter securely, for simpler, quicker 
parking. Indispensable for use in the city.
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ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΠΙΣΩ ΧΡΩΜΙΟΥ 
Chromed rear protection bars
κωδ. 1B000928

Ιδανικό συμπλήρωμα του μπροστινού προφυλακτήρα, 
ο χρωμιωμένος πίσω προφυλακτήρας προστατεύει 
τα πλαϊνά καπάκια και το πίσω φανάρι, δίνοντας μια 
μοναδική πινελιά στο στυλ του οχήματος.

The chromed rear guard is the perfect complement 
for the chromed front shield guard. Protects the flan-
ks of the vehicle and taillights while giving the Vespa 
a unique touch.

ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΦΙΜΕ
Smoked flyscreen
κωδ. 1B000909

Φιμέ παρμπρίζ από υψηλής ποιότητας και αντοχής 
μεθακρυλικό υλικό, που προστατεύει ενώ ταυτόχρονα 
ενισχύει το στυλ του οχήματος.

Smoked flyscreen in superior quality impact-resistant 
methacrylate. This medium sized shield offers effecti-
ve protection and complete the style of the vehicle.

ΑΝΕΜΟΘΩΡΑΚΑΣ
Windscreen
κωδ. 1B001042

Από μεθακρυλικό εστέρα υψηλής ποιότητας, 
αντικραδασμικό. Στηρίγματα με φινίρισμα παρόμοιο 
των χρωμιωμένων λεπτομερειών του οχήματος. 
Προσφέρει μέγιστη προστασία και άριστη ορατότητα.

Windscreen made of high quality, extremely resilient 
impact resistant methacrylate. Windsscreen brackets 
feature the same finish as the other styling accents 
of the vehicle. Offers effective protection against the 
weather and excellent visibility.

ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΔΙΑΦΑΝΟ
Transparent flyscreen
κωδ. 1B000811

Διάφανο παρμπρίζ από υψηλής ποιότητας και αντοχής 
μεθακρυλικό υλικό, που προστατεύει ενώ ταυτόχρονα 
ενισχύει το στυλ του οχήματος.

Clear flyscreen in superior quality impact-resistant 
methacrylate. This medium sized shield offers effecti-
ve protection and complete the style of the vehicle.

ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΕΜΠΡΟΣ ΧΡΩΜΙΟΥ
Chromed front protection bars
κωδ. 1B000927

Οι προφυλακτήρες χρωμίου πάντα τόνιζαν την 
αισθητική και τον χαρακτήρα Vespa! Ο μπροστινός 
περιμετρικός προφυλακτήρας συνδυάζει τον 
κομψό σχεδιασμό με την προστασία του οχήματος 
αναδεικνύοντας ακόμη περισσότερο το στυλ του.

Chrome trim has always been used to accentuate the 
unmistakable character of the Vespa. The front shield 
guard combines elegant design with protection and 
contributes to the unique Vespa character, protecting 
bodywork elements against bumps and knock. 

ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΦΤΕΡΟΥ ΧΡΩΜΙΟΥ
Chromed Mudguard Protection
κωδ. 1B001121

Απλός και κομψός χρωμιωμένος προφυλακτήρας 
εμπρός φτερού χαρίζει περισσότερο στυλ.

Chrome front mudguard trim with a simple but elegant 
design.

ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Indoor vehicle cover
κωδ. 607000M

Υψηλής ποιότητας κουκούλα εσωτερικού χώρου στο 
σχήμα του μοντέλου με ανοίγματα για τα αξεσουάρ. 
Λογότυπο Vespa Elettrica.

Premium quality indoor scooter cover, modeled on 
Vespa shape with openings for additional accessories. 
Vespa elettrica logo.

ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Outdoor Vehicle cover 
κωδ. 605291M002

Κουκούλα οχήματος εξωτερικού χώρου από μαύρο 
αδιάβροχο υλικό. Με θερμοκολλημένες ραφές, 
λογότυπο Vespa, ειδικά ανοίγματα για τα αξεσουάρ 
και ελαστικό ρυθμιζόμενο λουράκι για καλύτερη 
συγκράτηση στο όχημα.

Outdoor vehicle cover in high quality material. With 
slits for protruding parts and accessories. Protects 
the vehicle against the weather and scratches.
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΕΣ ΧΕΡΙΩΝ
Handgrip Muffs
κωδ. 605860M

Προστασίες χεριών με θερμική επένδυση 
πολυαμίδιου για μέγιστη προστασία από το κρύο και 
άνεση κατά την οδήγηση. Αδιάβροχες με μεταλλικό 
λογότυπο Vespa. 

Waterproof hand warmers with thermal lining offering 
excellent weather protection and embellished with 
metal Vespa logo. Make riding more comfortable in 
cold weather without compromising control feel and 
usability.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΙΩΝ
Leg Cover
κωδ. 605576M010

Προστασία ποδιών αδιάβροχη, με εσωτερική 
συνθετική γούνα, ανακλαστικά στοιχεία, 
ενσωματωμένο αδιάβροχο κάλυμμα σέλας και άνοιγμα 
στο κλειδί εκκίνησης. Προστατεύει από το κρύο και 
τη βροχή.

Simple and quick to fasten to the scooter.  Made in 
waterproof fabric and with a thermal lining for excel-
lent protection against the cold and rain. Integrated 
saddle cover and a usefull aperture near the ignition 
switch.

ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ ΣΕΛΑΣ/ΤΙΜΟΝΙΟΥ
Handlebar-saddle antitheft
κωδ. 605537M025 

Απλό, πρακτικό ασφαλίζει το τιμόνι με το σασί. Με 
περιστρεφόμενη κεφαλή, ατσάλινο καλώδιο και 
βάση για ανθεκτικότητα και αντοχή στη διάβρωση. 
Με προστασία κλειδαριάς. Μένει καθαρό καθώς δεν 
ακουμπά στο έδαφος όπως οι κοινές αντικλεπτικές 
αλυσίδες.

Extremely simple and easy to use mechanical anti-
theft system which locks the handlebar to the body of 
the vehicle with a fastener system. Practical, clean, 
fast, safe, comfortable. 

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑΣ
Vespa Disc brake lock 
κωδ. 606143M

Ατσάλινη κλειδαριά δισκόπλακας διαμέτρου 10mm, με 
κλειδί ασφαλείας. Ανθεκτικό σε εργαλεία διάρρηξης, 
διαθέτει θήκη μεταφοράς και καλώδιο υπενθύμισης.

Disck brake lock with 5 mm diameter lock pin, lock 
with reversible key, casing in special steel drill-proof 
and pick-proof, includes carrier bag and reminder.

ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
Vespa Chain 
κωδ. 606146M001 (110 cm - 2.61 Kg)

κωδ. 606146M002 (140 cm - 3.20 Kg)

Λουκέτο από σκληρυμένο ατσάλι με κρίκο διαμέτρου 
12mm και κλειδί ασφαλείας δυο όψεων. Ατσάλινη 
αλυσίδα με τετραγωνισμένους κρίκους 10mm. 
Ανθεκτικό σε εργαλεία διάρρηξης, με ειδικό 
προστατευτικό κάλυμμα αλυσίδας.

Chain with shackle in 12 mm diameter hardened ste-
el, lock with reversible key, 10 mm square steel link 
drill-proof and pick-proof, moisture protection cover.

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ “U”
Vespa U-Lock
κωδ. 606140M

Από σκληρυμένο ατσάλι, κλειδαριά U διαμέτρου 14mm 
με διπλό σύστημα κλειδώματος και κλειδί ασφαλείας 
δυο όψεων.

U-bar lock in 14 mm diameter hardened steel, double 
lock system, reversible high security key.

ΤΑΠΕΤΟ
Rubber Footmat
κωδ. 1B001079

Αντιολισθητικό ταπέτο από ανθεκτικό ελαστικό υλικό 
σε μαύρο χρώμα με λογότυπο Vespa.

Rubber mat anti-slip and waterproof. Black with Vespa 
logo. Protects the paintwork of the platform while 
offering excellent grip.
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ΚΡΑΝΟΣ VESPA ElEttRICA 
Vespa Elettrica Helmet

Κέλυφος από ABS με μεγάλη εξωτερική ζελατίνα και εσωτερική φιμέ. Μικρομετρικό λουράκι και αφαιρούμενη, 
πλενόμενη και αναπνέουσα εσωτερική επένδυση. Χρωμιωμένη περιμετρική μπορντούρα και βραχίονες ζελατίνας 
από ατσάλι. Πιστοποίηση ECE 22.05. Εγχάρακτο λογότυπο Vespa μπροστά και αυτοκόλλητο πίσω. 7 διαφορετικοί 
χρωματισμοί καλύμματος στις βίδες κράνους που αντιστοιχούν σε αυτά του οχήματος.

ABS Shell, full length clear visor, jet Helmet with internal retractable short sun visor, chinstrap with micrometric retention 
system. Removable, washable and breathable lining. Chromed shell edges, chromed visor brackets. Made in Italy, ECE 
22.05 approved. Available in 5 sizes (XS-XL) Engraved Vespa logo on the front part of the shell, Vespa logo decal on rear 
part. In this Special Edition Helmet are included 7 different visor buckle rings, in same colors of Vespa Elettrica finiture.

XS 606954M01VE
S 606954M02VE
M 606954M03VE
L 606954M04VE

XL 606954M05VE

ΚΡΑΝΟΣ VESPA ElEttRICA ΜΕ  BlUEtOOtH
Vespa Elettrica Bluetooth Helmet

Jet με κέλυφος από ABS με περιμετρική μπορντούρα στο ίδιο χρώμα με το όχημα. Υποαλλεργική εσωτερική επένδυση, 
μικρομετρικό λουράκι και σύστημα ενσωματωμένο Bluetooth. Made in Italy. Πιστοποίηση ECE 22.05. Μπορούν να 
τοποθετηθούν σε αυτό τα γυαλιά κράνους e-goggles. Διαθέτει 2 ακουστικά stereo και δυνατότητα να ακούτε μουσική και 
να ακολουθείτε τις οδηγίες GPS, ενδοσυνεννόησης ανάμεσα στον οδηγό και συνεπιβάτη και σύνδεσης με άλλες συσκευές. 
Ενσωματωμένο μικρόφωνο με θύρα USB. Λειτουργία Double-link που δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης επιπλέον συσκευής 
ήχου. Ηλεκτρονικά εξαρτήματα ενσωματωμένα στο ακουστικό και εύκολο κουμπί ελέγχου στο μικρόφωνο. Κόκκινη/μπλε 
λυχνία LED που δείχνει την κατάσταση της συσκευής στο μικρόφωνο. Λειτουργία απάντησης κλήσης με φωνητική εντολή. 

ABS Jet shell helmet, shell edge in same materials of the vehicle finiture, hypoallergenic premium lining, microme-
tric retention system. Exclusive BT System integrated, Made in Italy, ECE 22.05 homologation. 2 stereo earphones. 
Stereo. Driver-to-passenger intercom with coupling to other devices, integrated microphone with micro USB port. 
Prepared for Bluetooth connection to enabled phones. Double-link function (2 devices). All electronic components 
are integrated within the headset. Unique intuitive button located on the microphone, with red / blue LED light. Call 
answering function using only the voice command.

ΓΥΑΛΙΑ ΚΡΑΝΟΥΣ VESPA ElEttRICA
Goggle Vespa Elettrica

Αντιθαμβωτικοί και αντιχαρακτικοί φακοί από πολυκαρβονικό υλικό και περίγραμμα από πολυουρεθανικό αφρό και 
υποαλλεργικό ύφασμα. Ελαστικός ιμάντας από πολυαμίδιο, πολυεστέρα και φυσικό καουτσούκ. Ρυθμιζόμενο κούμπωμα 
από TR90 nylon. Σημείο ένωσης ιμάντα γυαλιών με ανακλαστικό υλικό και nickel κουμπιά.

ANTIFOG & ANTI SCRATCH polycarbonate lens with acetate profile. Edge in polyurethane foam + hypoallergenic fabric. 
Elastic band in polyamide + polyester + natural rubber. Adjustment buckles in TR90 nylon matching the lens rim color. 
Elastic band buckles in white porelline, coupled with reflective material, and nickel metal buttons.

XS 606952M01EB
S 606952M02EB
M 606952M03EB
L 606952M04EB

XL 606952M05EB

GOGGLE μπλε
κωδ. 606794M001

GOGGLE πορτοκαλί
κωδ. 606794M002
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ΤΣΑΝΤΑ ΠΛΑΤΗΣ VESPA ElEttRICA 
Vespa Elettrica Backpack

Ελαφρύ και πρακτικό backpack με αφαιρούμενη, αναδιπλούμενη τσάντα με θέση για notebook και powerbank για 
την φόρτιση φορητών συσκευών και θήκη κράνους. Ενσωματωμένη προστασία πλάτης στην βάση της τσάντας και 
ανακλαστικά στοιχεία. 

Lightweight and compact backpack with flexible bag, with compartment for notebook and powerbank to recharge 
mobile devices. The part of contact with the back, comfortable and fresh, integrates omologate backrest, while, the led 
light piping integrated in the profiles, increases passive safety. Extractable net holder network.

κωδ. 606994M

COMING SOON
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BIANCO INNOCENZA
κωδ. 1B00001600BR

NERO LUCIDO
κωδ. 1B0000160090

ROSA CORALLO
κωδ. CM272922

ΠΛΑΤΗ ΒΑΛΙΤΣΑΣ
Top Box Backrest

ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ 32lt
Painted Top Box
Βαλιτσάκι στο χρώμα του οχήματος σε φρέσκο, μοντέρνο σχεδιασμό που συμπληρώνει ιδανικά τις ρέουσες γραμμές 
της Vespa. Μεγάλης χωρητικότητας μπορεί να φιλοξενήσει ένα ανοιγόμενο κράνος. Λογότυπο χρωμίου Vespa. Η 
πλάτη βαλίτσας διατίθεται ξεχωριστά.

Top box painted in same colour as vehicle. Fresh, modern design complementing the soft, flowing forms of the 
Vespa. Generous carrying capacity - big enough even for a flip up helmet. Rised Chrome Vespa logo. Compatible 
backrest available (purchased separately).

Πλάτη βαλίτσας στο υλικό και χρώμα της σέλας για μεγαλύτερη άνεση του συνεπιβάτη. Συμπληρώνει ιδανικά το 
βαλιτσάκι και ενίσχυει το στυλ του οχήματος. 

Made with the same material as the saddle, this practical addition to the top box combines superior passenger 
comfort with elegant looks. 

ΣΧΑΡΑ ΧΡΩΜΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΗ
Top box chromed support  
κωδ. 1B000815

Η σχάρα χρωμίου είναι ένα λειτουργικό αξεσουάρ για 
την τοποθέτηση της βαλίτσας. Με κομψό σχεδιασμό 
συμπληρώνει τέλεια τις γραμμές του οχήματος. 
Το υψηλής ποιότητας χρωμιωμένο φινίρισμα 
εξασφαλίζει ανώτερη αντοχή.

The chromed top box support is a functional acces-
sory which, however, has been designed with stylish 
looks to complement the forms of the vehicle perfect-
ly. The high quality chrome finish ensures superior 
durability.

ΣΧΑΡΑ ΕΜΠΡΟΣ ΧΡΩΜΙΟΥ
Chromed front rack
κωδ. 1B000832

Ένα ακόμα must-have αξεσουάρ, η σχάρα εμπρός 
χρωμίου σε συνδυασμό με την πίσω σχάρα 
συμπληρώνουν ιδανικά το στυλ του οχήματος.

Used in conjunction with the chromed rear luggage 
rack, this stylish accessory complete the look of the 
Vespa and makes it even more unique. 

ΣΧΑΡΑ ΠΙΣΩ ΧΡΩΜΙΟΥ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ
Chromed Rear Rack
κωδ. 1B000789

Το αγαπημένο must-have αξεσουάρ των φίλων της 
Vespa, η ανατρεπόμενη σχάρα συνδυάζει στυλ και 
πρακτικότητα ενώ ταυτόχρονα προσφέρει  επιπλέον 
δυνατότητα μεταφοράς αντικειμένων.

A must-have Vespa accessory. The chromed rear 
luggage rack has always been a firm favourite among 
Vespa customers who want a unique and original ac-
cessory. The practical fold-down shelf offers excellent 
carrying capacity.

ROSSO PASSIONE
κωδ. 1B00001600R7

ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ
κωδ. CM273110

ΚΑΦΕ
κωδ. CM273113

ΚΑΦΕ ΑΝΟΙΧΤΟ
κωδ. CM273111

ΜΑΥΡΗ
κωδ. CM273116

CRETA SENESE
κωδ. 1B00001600MD

ROSSO PASSIONE OPACO
κωδ. CM272928

ROSSO VIGNOLA
κωδ. CM272918

BEIGE SAHARA OPACO
κωδ. CM272929

BLU ENERGIA
κωδ. CM272926

BLU ENERGIA OPACO 
κωδ. CM272927

AZZURRO INCANTO
κωδ. CM272920

ΠΛΑΓΙΟ ΣΤΑΝΤ
Side stand
κωδ. 1C000074

Πλαϊνό σταντ, εύκολο στη χρήση, προσφέρει μέγιστη

σταθερότητα στο όχημα. Απαραίτητο αξεσουάρ πόλης.

Powder coated side stand. This easy to fit accessory 
supports the scooter securely, for simpler, quicker 
parking. Indispensable for use in the city.
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ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΠΙΣΩ ΧΡΩΜΙΟΥ
Chromed rear protection bars
κωδ. 1B000928

Ιδανικό συμπλήρωμα του μπροστινού προφυλακτήρα, 
ο χρωμιωμένος πίσω προφυλακτήρας προστατεύει 
τα πλαϊνά καπάκια και το πίσω φανάρι, δίνοντας μια 
μοναδική πινελιά στο στυλ του οχήματος.

The chromed rear guard is the perfect complement 
for the chromed front shield guard. Protects the flan-
ks of the vehicle and taillights while giving the Vespa 
a unique touch.

ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΦΙΜΕ
Smoked flyscreen
κωδ. 1B000909

Φιμέ παρμπρίζ από υψηλής ποιότητας και αντοχής 
μεθακρυλικό υλικό, που προστατεύει ενώ ταυτόχρονα 
ενισχύει το στυλ του οχήματος.

Smoked flyscreen in superior quality impact-resistant 
methacrylate. This medium sized shield offers effecti-
ve protection and complete the style of the vehicle.

ΑΝΕΜΟΘΩΡΑΚΑΣ
Windscreen
κωδ. 1B001042

Από μεθακρυλικό εστέρα υψηλής ποιότητας, 
αντικραδασμικό. Στηρίγματα με φινίρισμα παρόμοιο 
των χρωμιωμένων λεπτομερειών του οχήματος. 
Προσφέρει μέγιστη προστασία και άριστη ορατότητα.

Windscreen made of high quality, extremely resilient 
impact resistant methacrylate. Windsscreen brackets 
feature the same finish as the other styling accents 
of the vehicle. Offers effective protection against the 
weather and excellent visibility.

ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΔΙΑΦΑΝΟ
Transparent flyscreen
κωδ. 1B000811

Διάφανο παρμπρίζ από υψηλής ποιότητας και αντοχής 
μεθακρυλικό υλικό, που προστατεύει ενώ ταυτόχρονα 
ενισχύει το στυλ του οχήματος.

Clear flyscreen in superior quality impact-resistant 
methacrylate. This medium sized shield offers effecti-
ve protection and complete the style of the vehicle.

ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΕΜΠΡΟΣ ΧΡΩΜΙΟΥ
Chromed front protection bars
κωδ. 1B000927

Οι προφυλακτήρες χρωμίου πάντα τόνιζαν την 
αισθητική και τον χαρακτήρα Vespa! Ο μπροστινός 
περιμετρικός προφυλακτήρας συνδυάζει τον 
κομψό σχεδιασμό με την προστασία του οχήματος 
αναδεικνύοντας ακόμη περισσότερο το στυλ του.

Chrome trim has always been used to accentuate the 
unmistakable character of the Vespa. The front shield 
guard combines elegant design with protection and 
contributes to the unique Vespa character, protecting 
bodywork elements against bumps and knock. 

ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΦΤΕΡΟΥ ΧΡΩΜΙΟΥ
Chromed Mudguard Protection
κωδ. 1B001121

Απλός και κομψός χρωμιωμένος προφυλακτήρας 
εμπρός φτερού χαρίζει περισσότερο στυλ.

Chrome front mudguard trim with a simple but elegant 
design.

ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΦΕ
Brown real leather accessories
κωδ. 605888M00PM (σέλα/saddle)

κωδ. 1B00107600PB (πλάτη βαλίτσας/backrest)

Ιταλικό δέρμα υψηλής ποιότητας για απαράμιλλη 
κομψότητα. Με ειδική προστατευτική επεξεργασία 
που τα διατηρεί σε άριστη κατάσταση στην πάροδο του 
χρόνου.

An additional touch of elegance: a saddle and a 
backrest in superior quality genuine Italian leather. 
A special protective treatment keeps the saddle in 
excellent condition over time.

ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΑΥΡΑ
Black real leather accessories

κωδ. 605888M00PN (σέλα/saddle)

κωδ. 1B00107600PN (πλάτη βαλίτσας/backrest)

Ιταλικό δέρμα υψηλής ποιότητας για απαράμιλλη 
κομψότητα. Με ειδική προστατευτική επεξεργασία 
που τα διατηρεί σε άριστη κατάσταση στην πάροδο του 
χρόνου.

An additional touch of elegance: a saddle and a 
backrest in superior quality genuine Italian leather. 
A special protective treatment keeps the saddle in 
excellent condition over time.
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ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ “ElEGANCE” ΧΡΥΣΟ/ΑΣΗΜΙ
“Elegance” stickers - Silver/Gold
κωδ. 606077M0001 

Το κιτ αυτοκόλλητων Elegance δημιουργήθηκε για να 
ενισχύσει το μοναδικό στυλ Vespa. Αποτελείται από 
αυτοκόλλητα που  τοποθετούνται εύκολα και γρήγορα 
στο όχημα.

The “Elegance” graphics kit was conceived to let 
owners enhance the looks of their Vespa quickly and 
easily. Consists of decals applied to the front shield 
and flanks. 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ “ElEGANCE” ΑΝΘΡΑΚΙ/ΜΑΥΡΟ
“Elegance” stickers - Dark grey/Black
κωδ. 606077M0003 

Το κιτ αυτοκόλλητων Elegance δημιουργήθηκε για να 
ενισχύσει το μοναδικό στυλ Vespa. Αποτελείται από 
αυτοκόλλητα που  τοποθετούνται εύκολα και γρήγορα 
στο όχημα.

The “Elegance” graphics kit was conceived to let 
owners enhance the looks of their Vespa quickly and 
easily. Consists of decals applied to the front shield 
and flanks. 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ “ElEGANCE” ΑΣΗΜΙ/ΑΝΘΡΑΚΙ
“Elegance” stickers - Silver/Dark grey
κωδ. 606077M0002 

Το κιτ αυτοκόλλητων Elegance δημιουργήθηκε για να 
ενισχύσει το μοναδικό στυλ Vespa. Αποτελείται από 
αυτοκόλλητα που  τοποθετούνται εύκολα και γρήγορα 
στο όχημα.

The “Elegance” graphics kit was conceived to let 
owners enhance the looks of their Vespa quickly and 
easily. Consists of decals applied to the front shield 
and flanks. 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΙΩΝ
Leg Cover
κωδ. 605576M010

Προστασία ποδιών αδιάβροχη, με εσωτερική συνθετική 
γούνα, ανακλαστικά στοιχεία, ενσωματωμένο 
αδιάβροχο κάλυμμα σέλας και άνοιγμα στο κλειδί 
εκκίνησης. Προστατεύει από το κρύο και τη βροχή.

Simple and quick to fasten to the scooter.  Made in wa-
terproof fabric and with a thermal lining for excellent 
protection against the cold and rain. Integrated saddle 
cover and a usefull aperture near the ignition switch.
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΕΣ ΧΕΡΙΩΝ
Handgrip Muffs
κωδ. 605860M

Προστασίες χεριών με θερμική επένδυση 
πολυαμίδιου για μέγιστη προστασία από το κρύο και 
άνεση κατά την οδήγηση. Αδιάβροχες με μεταλλικό 
λογότυπο Vespa. 

Waterproof hand warmers with thermal lining offering 
excellent weather protection and embellished with 
metal Vespa logo. Make riding more comfortable in 
cold weather without compromising control feel and 
usability.

ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Indoor Vehicle cover 
κωδ. 606333M

Υψηλής ποιότητας κουκούλα εσωτερικού χώρου 
στο σχήμα της Vespa. Διαθέτει ανοίγματα για τα 
αξεσουάρ. Λογότυπο Vespa®.

Premium quality indoor scooter cover, modeled on 
Vespa shape with openings for additional accessories.
Vespa® logo.

ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Outdoor Vehicle cover 
κωδ. 605291M002

Κουκούλα οχήματος εξωτερικού χώρου από μαύρο 
αδιάβροχο υλικό. Με θερμοκολλημένες ραφές, 
λογότυπο Vespa, ειδικά ανοίγματα για τα αξεσουάρ 
και ελαστικό ρυθμιζόμενο λουράκι για καλύτερη 
συγκράτηση στο όχημα.

Outdoor vehicle cover in high quality material. With 
slits for protruding parts and accessories. Protects 
the vehicle against the weather and scratches.

ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ ΣΕΛΑΣ/ΤΙΜΟΝΙΟΥ
Handlebar-saddle antitheft
κωδ. 605537M025 

Απλό, πρακτικό ασφαλίζει το τιμόνι με το σασί. Με 
περιστρεφόμενη κεφαλή, ατσάλινο καλώδιο και 
βάση για ανθεκτικότητα και αντοχή στη διάβρωση. 
Με προστασία κλειδαριάς. Μένει καθαρό καθώς δεν 
ακουμπά στο έδαφος όπως οι κοινές αντικλεπτικές 
αλυσίδες.

Extremely simple and easy to use mechanical anti-
theft system which locks the handlebar to the body of 
the vehicle with a fastener system. Practical, clean, 
fast, safe, comfortable. 

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑΣ
Vespa Disc brake lock 
κωδ. 606143M

Ατσάλινη κλειδαριά δισκόπλακας διαμέτρου 10mm, με 
κλειδί ασφαλείας. Ανθεκτικό σε εργαλεία διάρρηξης, 
διαθέτει θήκη μεταφοράς και καλώδιο υπενθύμισης.

Disck brake lock with 5 mm diameter lock pin, lock 
with reversible key, casing in special steel drill-proof 
and pick-proof, includes carrier bag and reminder.

ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
Vespa Chain 
κωδ. 606146M001 (110 cm - 2.61 Kg)

κωδ. 606146M002 (140 cm - 3.20 Kg)

Λουκέτο από σκληρυμένο ατσάλι με κρίκο διαμέτρου 
12mm και κλειδί ασφαλείας δυο όψεων. Ατσάλινη 
αλυσίδα με τετραγωνισμένους κρίκους 10mm. 
Ανθεκτικό σε εργαλεία διάρρηξης, με ειδικό 
προστατευτικό κάλυμμα αλυσίδας.

Chain with shackle in 12 mm diameter hardened ste-
el, lock with reversible key, 10 mm square steel link 
drill-proof and pick-proof, moisture protection cover.

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ “U”
Vespa U-Lock
κωδ. 606140M

Από σκληρυμένο ατσάλι, κλειδαριά U διαμέτρου 14mm 
με διπλό σύστημα κλειδώματος και κλειδί ασφαλείας 
δυο όψεων.

U-bar lock in 14 mm diameter hardened steel, double 
lock system, reversible high security key.

ΤΑΠΕΤΟ
Rubber Footmat
κωδ. 1B001079

Αντιολισθητικό ταπέτο από ανθεκτικό ελαστικό υλικό 
σε μαύρο χρώμα με λογότυπο Vespa.

Rubber mat anti-slip and waterproof. Black with Vespa 
logo. Protects the paintwork of the platform while 
offering excellent grip.
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ΤΣΑΝΤΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΚΑΦΕ
Genuine brown leather bag 
κωδ. 605887M00M

Χειροποίητη Made in Italy δερμάτινη τσάντα 
χωρητικότητας ενός jet κράνους με ζελατίνα. 
Τοποθετείται εύκολα στην πίσω σχάρα του οχήματος.

Exclusive hand-crafted bag in genuine leather and 
made entirely in Italy. Large enough to carry a jet hel-
met with visor, the bag fasten quickly to the fold-down 
luggage rack.

ΤΣΑΝΤΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΜΑΥΡΗ
Genuine black leather bag
κωδ. 605887M00N

Χειροποίητη Made in Italy δερμάτινη τσάντα 
χωρητικότητας ενός jet κράνους με ζελατίνα. 
Τοποθετείται εύκολα στην πίσω σχάρα του οχήματος.

Exclusive hand-crafted bag in genuine leather and 
made entirely in Italy. Large enough to carry a jet hel-
met with visor, the bag fasten quickly to the fold-down 
luggage rack.

ΤΣΑΝΤΑ ΒΑΛΙΤΣΑΣ
Top Box Internal bag
κωδ. 605880M002

Πρακτική εσωτερική τσάντα βαλίτσας από δέρμα και 
καραβόπανο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως τσάντα 
ώμου.

Inner bag for top box, usable as a practical bag for 
taking the contents of the top box and other personal 
effects with you.

ΤΣΑΝΤΑ ΒΑΛΙΤΣΑΣ
Top Box Internal bag
κωδ. 605880M001 

Πρακτική εσωτερική τσάντα βαλίτσας από δέρμα και 
καραβόπανο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως τσάντα 
ώμου.

Inner bag for top box, usable as a practical bag for 
taking the contents of the top box and other personal 
effects with you.
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Η σειρά luxury είναι εμπνευσμένη από την ποιότητα που βρίσκεται στα εκλεπτυσμένα 
ναυτικά φινιρίσματα. Χειροποίητα, εξ’ ολοκλήρου σχεδιασμένα και κατασκευασμένα 
στην Ιταλία ολοκληρώνουν το στυλ Vespa χαρίζοντας πολυτελές ύφος.

The Luxury line is born from the research of style and quality present in the finest 
nautical finishings. Entirely designed and handmade in Italy, 
it completes the Vespa look in a very exclusive way.

LINEA LUXURY
LUXURY LINE



ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ lUxURy
Luxury handgrips
κωδ. 1B005513

Δερμάτινες χειρολαβές με χρωμιωμένα αντίβαρα. 
Βελτιώνουν την πλούσια και φυσική αίσθηση των 
χειρολαβών, κατά τη διάρκεια της διαδρομών με τη 
Vespa σας χωρίς συμβιβασμούς στην ασφάλεια!

Real leather handgrips with chromed endbar 
weights. Improve the rich and natural feeling on 
your handlebar controls, during the ride of your 
Vespa, but with no compromises on safety!

ΠΛΑΤΗ ΒΑΛΙΤΣΑΣ lUxURy
Luxury top box backrest
κωδ. CM273112

Δερμάτινη πλάτη βαλίτσας, είναι ο τέλειος 
συνδυασμός για την δερμάτινη σέλα. Η τελευταία 
πινελιά στο στυλ της Primavera που το καθιστά 
μοναδικό.

Real leather backrest with piping. Perfect 
combination with the Luxury saddle. It’s the final 
touch in terms of style and refinement of material, to 
make your Vespa Primavera a unique vehicle.

ΣΕΛΑ lUxURy 
Luxury saddle
κωδ. 1B005451

Δερμάτινη με σωληνωτή μπορντούρα και εμφανείς 
ριγέ ραφές. Εκτός από άνεση και ευχαρίστηση κατά 
την οδήγηση το στυλ και η φινέτσα του κορυφαίου 
αυτού αξεσουάρ αλλάζει απόλυτα την εμφάνιση της 
Vespa Primavera. Μόνο για οχήματα 125 & 150cc. 

Real leather saddle with piping and quilting. 
Not only comfort and pleasure of riding, but also 
style and refinement on top-end material for this 
accessory that completely change the look of your 
Vespa Primavera. Only for 125-150cc

ΚΑΛΥΜΜΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΣΧΑΡΑΣ
Real leather handle cover
κωδ. 606704M

Δερμάτινα καλύμματα για την χειρολαβή της σχάρας.

Chromed support real leather upholstey.

ΚΑΛΥΜΜΑ ΒΑΛΙΤΣΑΣ lUxURy
Luxury top box cover
κωδ. 1B005182

Κάλυμμα βαλίτσας σε σχέδιο ξύλου κατασκευασμένο 
με τη μέθοδο της υδατογραφίας. Θυμίζει έντονα 
ναυτικό σχέδιο και απογειώνει το στυλ στην βαλίτσα 
και το όχημα. 

Water transfer printed timber look cover. 
A strong recall to the nautical world, for an exclusive 
aesthetic accessory of precious value.

COMING SOON
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ΚΡΑΝΟΣ 50°ANNIVERSARIO
50°ANNIVERSARIO Helmet
Demi Jet από ABS με ζελατίνα. Mε τελείωμα από οικολογικό δέρμα ραμμένο στο περίβλημα από υλικό παρόμοιο με 
τη σέλα του οχήματος. Λογότυπο VESPA εγχάρακτο στο πίσω μέρος. Αφαιρούμενη επένδυση και μαξιλαράκια από 
υποαλλεργικό αναπνέον ύφασμα και μικρομετρικό λουράκι. ECE 22.05. Made in Italy.

ABS Shell. Demi-Jet helmet with Synthetic leather edge trim combined with Primavera 50° saddle material, stitched 
to the shell. Graven Vespa logo on the back of the shell. Micrometric retention system. Removable inner liner and 
cheeks in antiallergenic, breathable fabric.. Celebrative label stitched on the inner lining, inside the helmet. ECE 
22.05 approved. Made in Italy.

XS 606900M01BW
S 606900M02BW
M 606900M03BW
L 606900M04BW

XL 606900M05BW

ΚΑΦΕ 50°

XS 606900M01AE
S 606900M02AE
M 606900M03AE
L 606900M04AE

XL 606900M05AE

ΓΑΛΑΖΙΟ 50°

ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ 32lt
Painted Top Box

Βαλιτσάκι στο χρώμα του οχήματος σε φρέσκο, μοντέρνο σχεδιασμό που συμπληρώνει ιδανικά τις ρέουσες γραμμές 
της Vespa. Μεγάλης χωρητικότητας μπορεί να φιλοξενήσει ένα ανοιγόμενο κράνος. Λογότυπο χρωμίου Vespa. Η 
πλάτη βαλίτσας διατίθεται ξεχωριστά.

Top box painted in same colour as vehicle. Fresh, modern design complementing the soft, flowing forms of the 
Vespa. Generous carrying capacity - big enough even for a flip up helmet. Rised Chrome Vespa logo. Compatible 
backrest available (purchased separately).

ΓΑΛΑΖΙΟ 50°
κωδ. CM272931

ΠΛΑΤΗ ΒΑΛΙΤΣΑΣ ΓΚΡΙ/ΓΑΛΑΖΙΟ 
ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ

κωδ. CM273114

MARRONE 50°
κωδ. CM272932

ΠΛΑΤΗ ΒΑΛΙΤΣΑΣ ΓΚΡΙ/ΚΑΦΕ
 ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ

κωδ. CM273115

XS 606904M001
S 606904M002
M 606904M003
L 606904M004

XL 606904M005

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΦΕ
INNER lINING BROWN

S 606905M001
M 606905M002
L 606905M003

ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙΑ ΚΡΑΝΟΥΣ ΚΑΦΕ
REPlACEABlE CHEEKS BROWN 

S 606907M001
M 606907M002
L 606907M003

ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙΑ ΚΡΑΝΟΥΣ ΓΚΡΙ
REPlACEABlE CHEEKS GREy 

XS 606906M001
S 606906M002
M 606906M003
L 606906M004

XL 606906M005

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΚΡΙ
INNER lINING GREy

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΡΑΝΟΥΣ 50°ANNIVERSARIO / 50°ANNIVERSARIO HElMEt SPARE PARtS
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ΣΧΑΡΑ ΧΡΩΜΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΗ
Top box chromed support 
κωδ. 1B000815

Η σχάρα χρωμίου είναι ένα λειτουργικό αξεσουάρ για 
την τοποθέτηση της βαλίτσας. Με κομψό σχεδιασμό 
συμπληρώνει τέλεια τις γραμμές του οχήματος. 
Το υψηλής ποιότητας χρωμιωμένο φινίρισμα 
εξασφαλίζει ανώτερη αντοχή.

The chromed top box support is a functional acces-
sory which, however, has been designed with stylish 
looks to complement the forms of the vehicle perfect-
ly. The high quality chrome finish ensures superior 
durability.

ΣΧΑΡΑ ΠΙΣΩ ΧΡΩΜΙΟΥ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ
Chromed Rear Rack
κωδ. 1B000789

Το αγαπημένο must-have αξεσουάρ των φίλων της 
Vespa, η ανατρεπόμενη σχάρα συνδυάζει στυλ και 
πρακτικότητα ενώ ταυτόχρονα προσφέρει  επιπλέον 
δυνατότητα μεταφοράς αντικειμένων.

Used in conjunction with the chromed rear luggage 
rack, this stylish accessory complete the looks of the 
Vespa and makes it even more unique. 

ΣΧΑΡΑ ΕΜΠΡΟΣ ΧΡΩΜΙΟΥ
Chromed Front rack
κωδ. 1B000832

Ένα ακόμα must-have αξεσουάρ, η σχάρα εμπρός 
χρωμίου σε συνδυασμό με την πίσω σχάρα 
συμπληρώνουν ιδανικά το στυλ του οχήματος.

Another must-have Vespa accessory which, when 
used in conjunction with the rear chromed luggage 
rack, completes the style of the Vespa to make it 
even more unique. 

BIANCO INNOCENZA
κωδ. 1B00001600BR

VERDE SPERANZA
κωδ. CM272921

ΠΛΑΤΗ ΒΑΛΙΤΣΑΣ
Top Box Backrest

ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ 32lt
Painted Top Box
Βαλιτσάκι στο χρώμα του οχήματος σε φρέσκο, μοντέρνο σχεδιασμό που συμπληρώνει ιδανικά τις ρέουσες γραμμές 
της Vespa. Μεγάλης χωρητικότητας μπορεί να φιλοξενήσει ένα ανοιγόμενο κράνος. Λογότυπο χρωμίου Vespa. Η 
πλάτη βαλίτσας διατίθεται ξεχωριστά.

Top box painted in same colour as vehicle. Fresh, modern design complementing the soft, flowing forms of the 
Vespa. Generous carrying capacity - big enough even for a flip up helmet. Rised Chrome Vespa logo. Compatible 
backrest available (purchased separately).

Πλάτη βαλίτσας στο υλικό και χρώμα της σέλας για μεγαλύτερη άνεση του συνεπιβάτη. Συμπληρώνει ιδανικά το 
βαλιτσάκι και ενίσχυει το στυλ του οχήματος.  

made with the same material as the saddle, this practical addition to the top box combines superior passenger 
comfort with elegant looks. 

ROSSO PASSIONE
κωδ. 1B00001600R7

ΜΑΥΡΗ / BLACK
1B001189000N

VESPA SPRINT SPORT
CM273109

ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΕΜΠΡΟΣ ΧΡΩΜΙΟΥ
Chromed front protection bars
κωδ. 1B000927

Οι προφυλακτήρες χρωμίου πάντα τόνιζαν την 
αισθητική και τον χαρακτήρα Vespa! Ο μπροστινός 
περιμετρικός προφυλακτήρας συνδυάζει τον 
κομψό σχεδιασμό με την προστασία του οχήματος 
αναδεικνύοντας ακόμη περισσότερο το στυλ του.

Chrome trim has always been used to accentuate the 
unmistakable character of the Vespa. The front shield 
guard combines elegant design with protection and 
contributes to the unique Vespa character, protecting 
bodywork elements against bumps and knock. 

GRIGIO MATERIA
κωδ. CM272930

NERO LUCIDO
κωδ. 1B0000160090

GRIGIO TITANIO
κωδ. CM272916

GIALLO GELOSIA
κωδ. CM272924
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ΣΧΑΡΑ ΠΙΣΩ ΜΑΥΡΗ ΕΠΙΠΕΔΗ
Black Top box support
κωδ. 606002M

Πίσω μαύρη ματ σχάρα για την τοποθέτηση της 
βαλίτσας. Συμπληρώνει τέλεια το στυλ της Sprint.

The black top box support is a functional accessory 
which, however, has been designed with stylish looks 
to highlight the forms of the vehicle perfectly. The matt 
black finish highlight the style of the Vespa Sprint.

ΣΧΑΡΑ ΕΜΠΡΟΣ ΜΑΥΡΗ
Black front rack 
κωδ. 606000M

Μπροστινή μαύρη ματ σχάρα αυξάνει τη δυνατότητα 
μεταφοράς αντικειμένων ενώ ενισχύει το στυλ της 
Sprint.

Matt front luggage rack, which enhances carrying 
capacity while complementing the looks of the Vespa 
Sprint.

ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΠΙΣΩ ΧΡΩΜΙΟΥ 
Chromed rear protection bars
κωδ. 1B000928

Ιδανικό συμπλήρωμα του μπροστινού προφυλακτήρα, 
ο χρωμιωμένος πίσω προφυλακτήρας προστατεύει 
τα πλαϊνά καπάκια και το πίσω φανάρι, δίνοντας μια 
μοναδική πινελιά στο στυλ του οχήματος.

The chromed rear guard is the perfect complement 
for the chromed front shield guard. Protects the flanks 
of the vehicle and taillights while giving the Vespa a 
unique touch.

ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΠΙΣΩ ΜΑΥΡΟΣ
Black Rear sidebar
κωδ. 1B001279

Ιδανικό συμπλήρωμα του μπροστινού προφυλακτήρα, 
ο μαύρος ματ πίσω προφυλακτήρας προστατεύει τα 
πλαϊνά καπάκια και το πίσω φανάρι, δίνοντας μια 
μοναδική πινελιά στο όχημα.

The matt black rear guard is the perfect complement 
for the matt black front shield guard. Protects the 
flanks of the vehicle and taillights while giving the 
Vespa a unique touch.

ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΕΜΠΡΟΣ ΜΑΥΡΟΣ
Black front sidebar
κωδ. 1B001271

Συνδυάζει το σπορ στυλ με την προστασία του οχήματος 
από χτυπήματα. Σε μαύρο ματ χρώμα. 

The matt black front shield guard combines sporty 
looks with extraordinary protection. The front shield 
guard contributes to the unique character of the Vespa 
while protecting metal bodywork elements against 
bumps and knock. 

ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΦΤΕΡΟΥ ΜΑΥΡΟΣ
Black mudguard protection 
κωδ. 1B001282

Μαύρος ματ προφυλακτήρας εμπρός φτερού για απλό 
και σπορ στυλ.

Matt black front mudguard bumper with a simple, 
sporty design.

ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΦΤΕΡΟΥ ΧΡΩΜΙΟΥ
Chromed Mudguard Protection
κωδ. 1B001121

Απλός και κομψός χρωμιωμένος προφυλακτήρας 
εμπρός φτερού χαρίζει περισσότερο στυλ.

Chrome front mudguard trim with a simple but ele-
gant design.

ΣΧΑΡΑ ΠΙΣΩ ΜΑΥΡΗ
Black rear rack
κωδ. 606001M

Πίσω μαύρη ματ σχάρα αυξάνει τη δυνατότητα 
μεταφοράς αντικειμένων ενώ ενισχύει το στυλ της 
Sprint.

Matt rear luggage rack, which enhances carrying 
capacity with a practical fold-down shelf, and comple-
ments the looks of the Vespa Sprint.
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ΑΝΕΜΟΘΩΡΑΚΑΣ
Windscreen
κωδ. 1B001114

Από μεθακρυλικό εστέρα υψηλής ποιότητας, 
αντικραδασμικό υλικό προσφέρει μεγαλύτερη 
προστασία. Στηρίγματα με φινίρισμα παρόμοιο των 
χρωμιωμένων λεπτομερειών του οχήματος.

Windscreen made of high quality, extremely resilient 
impact resistant methacrylate. Windsscreen brackets 
feature the same finish as the other styling accents 
of the vehicle. Offers effective protection against the 
weather and excellent visibility.

ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΔΙΑΦΑΝΟ
Transparent flyscreen
κωδ. 1B001027

Από μεθακρυλικό εστέρα υψηλής ποιότητας, 
αντικραδασμικό υλικό προσφέρει μεγαλύτερη 
προστασία συμπληρώνοντας ιδανικά το στυλ του 
οχήματος.

Clear flyscreen in superior quality impact-resistant 
methacrylate. This medium sized shield offers effecti-
ve protection and complete the style of the vehicle.

ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΦΙΜΕ
Smoked flyscreen
κωδ. 1B001162

Φιμέ παρμπρίζ από μεθακρυλικό εστέρα υψηλής 
ποιότητας, αντικραδασμικό υλικό προσφέρει 
μεγαλύτερη προστασία συμπληρώνοντας ιδανικά το 
στυλ του οχήματος.

Smoked flyscreen in superior quality impact-resistant 
methacrylate. This medium sized shield offers effecti-
ve protection and complete the style of the vehicle.

ΤΡΟΧΟΣ ΕΜΠΡΟΣ MΑΥΡΟΣ
Front Rim V. Sprint
κωδ. 605910M001

Μαύρος τροχός που ενισχύει το σπορ ύφος της Sprint.

Special wheel with specific two-tone finish enhancing 
the sports spirit of the Vespa Sprint.
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ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ “SPRINt” - ΚΟΚΚΙΝΟ
“Sprint” Stickers - Red
κωδ. 605944M00R

Σχεδιασμένα για να αναδείξουν τον σπορ χαρακτήρα 
του οχήματος είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό 
στις καιρικές συνθήκες PVC.

Created to accentuate the sporty character of the Ve-
spa Sprint, this is a set of decals in high quality PVC 
resistant to washing, weather and sunlight.

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ “SPRINt” - ΑΣΗΜΙ
“Sprint” Stickers - Silver
κωδ. 605944M00A

Σχεδιασμένα για να αναδείξουν τον σπορ χαρακτήρα 
του οχήματος είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό 
στις καιρικές συνθήκες PVC.

Designed to accentuate the sporty character of the 
Vespa Sprint, this is a set of decals in high quality 
PVC resistant to washing, weather and sunlight.

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ “SPRINt” - ΜΠΛΕ
“Sprint” Stickers - Blue
κωδ. 605944M00B

Σχεδιασμένα για να αναδείξουν τον σπορ χαρακτήρα 
του οχήματος είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό 
στις καιρικές συνθήκες PVC.

Created to accentuate the sporty character of the 
Vespa Sprint, this is a set of decals in high quality PVC 
resistant to washing, weather and sunlight.

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ “SPORt” - ΑΝΘΡΑΚΙ/ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
“Sport” Stickers - Dark grey-Orange
κωδ. 606078M0002

Σχεδιασμένα για να αναδείξουν τον σπορ χαρακτήρα 
του οχήματος είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό 
στις καιρικές συνθήκες PVC.

Designed to accentuate the sporty character of the 
Vespa Sprint, this is a set of decals in high quality 
PVC resistant to washing, weather and sunlight.

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ “SPORt” - ΜΑΥΡΟ/ΚΟΚΚΙΝΟ
“Sport” Stickers - Black/Red
κωδ. 606078M0001

Σχεδιασμένα για να αναδείξουν τον σπορ χαρακτήρα 
του οχήματος είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό 
στις καιρικές συνθήκες PVC.

Designed to accentuate the sporty character of the 
Vespa Sprint, this is a set of decals in high quality 
PVC resistant to washing, weather and sunlight.

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ “SPORt” - ΑΝΘΡΑΚΙ/ΑΣΗΜΙ
“Sport” Stickers - Dark grey/Silver
κωδ. 606078M0003

Σχεδιασμένα για να αναδείξουν τον σπορ χαρακτήρα 
του οχήματος είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό 
στις καιρικές συνθήκες PVC.

Designed to accentuate the sporty character of the 
Vespa Sprint, this is a set of decals in high quality 
PVC resistant to washing, weather and sunlight.

ΤΡΟΧΟΣ ΠΙΣΩ SPRINt 2Τ MΑΥΡΟΣ
Sprint Rear Rim (no 2T)
κωδ. 605910M002

Μαύρος τροχός που ενισχύει το σπορ ύφος της Sprint.

Special wheel with specific two-tone finish enhancing 
the sports spirit of the Vespa Sprint.

ΤΡΟΧΟΣ ΠΙΣΩ SPRINt 2Τ MΑΥΡΟΣ
Sprint Rear Rim (only 2T)
κωδ. 605910M003

Μαύρος τροχός που ενισχύει το σπορ ύφος της Sprint.

Special wheel with specific two-tone finish enhancing 
the sports spirit of the Vespa Sprint.

Vespa SprintVespa Sprint48 49



ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΠΙΡΟΥΝΙΟΥ - ΓΚΡΙ ΜΑΤ
Matt grey suspension cover
κωδ. 606109M

Διακοσμητικό πιρουνιού, ενισχύει το ύφος του 
οχήματος προσδίδοντας ταυτόχρονα μια πιο 
προσωπική πινελιά.

Used together with the standard instrument frame 
and matt grey steering cover, this accessory enhan-
ces and personalises the looks of the vehicle.

ΜΟΥΤΣΟΥΝΑ ΜΑΥΡΗ
Matt black steering cover
κωδ. 606089M

Μαύρη ματ, ενισχύει ακόμη περισσότερο το σπορ στυλ 
του οχήματος.

Matt black steering cover enhancing the decisive, 
sporty looks of the vehicle.

ΜΟΥΤΣΟΥΝΑ ΓΚΡΙ ΜΑΤ
Matt grey steering cover
κωδ. 606088M

Γκρι ματ, ενισχύει ακόμη περισσότερο το σπορ στυλ 
του οχήματος.

Matt grey steering cover for use with the standard 
instrument frame to personalise the looks of the 
vehicle.

ΠΛΑΓΙΟ ΣΤΑΝΤ
Side stand
κωδ. 1C000066

Πλαϊνό σταντ, εύκολο στη χρήση, προσφέρει μέγιστη 
σταθερότητα στο όχημα.

Powder coated side stand - black.  An easy to fit 
accessory which supports the scooter securely at a 
distinctive angle when parked.
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΕΣ ΧΕΡΙΩΝ
Handgrip Muffs
κωδ. 605860M

Προστασίες χεριών με θερμική επένδυση 
πολυαμίδιου για μέγιστη προστασία από το κρύο και 
άνεση κατά την οδήγηση. Αδιάβροχες με μεταλλικό 
λογότυπο Vespa. 

Waterproof hand warmers with thermal lining offering 
excellent weather protection and embellished with 
metal Vespa logo. Make riding more comfortable in 
cold weather without compromising control feel and 
usability.

ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Outdoor Vehicle cover 
κωδ. 605291M002

Κουκούλα οχήματος εξωτερικού χώρου από μαύρο 
αδιάβροχο υλικό. Με θερμοκολλημένες ραφές, 
λογότυπο Vespa, ειδικά ανοίγματα για τα αξεσουάρ 
και ελαστικό ρυθμιζόμενο λουράκι για καλύτερη 
συγκράτηση στο όχημα.

Outdoor vehicle cover in high quality material. With 
openings for additional parts and accessories. Pro-
tects the vehicle against the weather and scratches.

ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Indoor Vehicle cover 
κωδ. 606333M

Υψηλής ποιότητας κουκούλα εσωτερικού χώρου 
στο σχήμα της Vespa. Διαθέτει ανοίγματα για τα 
αξεσουάρ. Λογότυπο Vespa®.

Premium quality indoor scooter cover, modeled on 
Vespa shape with openings for additional accessories.
Vespa® logo.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΙΩΝ
Leg Cover
κωδ. 605576M010

Προστασία ποδιών αδιάβροχη, με εσωτερική συνθετική 
γούνα, ανακλαστικά στοιχεία, ενσωματωμένο 
αδιάβροχο κάλυμμα σέλας και άνοιγμα στο κλειδί 
εκκίνησης. Προστατεύει από το κρύο και τη βροχή.

Simple and quick to fasten to the scooter.  Made from 
waterproof fabric and with a thermal lining for excel-
lent protection against the cold and rain. Integrated 
saddle cover and a usefull aperture near the ignition 
switch.

ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ ΣΕΛΑΣ/ΤΙΜΟΝΙΟΥ
Handlebar-saddle antitheft
κωδ. 605537M025 

Απλό, πρακτικό ασφαλίζει το τιμόνι με το σασί. Με 
περιστρεφόμενη κεφαλή, ατσάλινο καλώδιο και 
βάση για ανθεκτικότητα και αντοχή στη διάβρωση. 
Με προστασία κλειδαριάς. Μένει καθαρό καθώς δεν 
ακουμπά στο έδαφος όπως οι κοινές αντικλεπτικές 
αλυσίδες. 

Extremely simple and easy to use mechanical anti-
theft system which locks the handlebar to the body of 
the vehicle with a fastener system. Practical, clean, 
fast, safe, comfortable. 

ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
Vespa Chain 
κωδ. 606146M001 (110 cm - 2.61 Kg)

κωδ. 606146M002 (140 cm - 3.20 Kg)

Λουκέτο από σκληρυμένο ατσάλι με κρίκο διαμέτρου 
12mm και κλειδί ασφαλείας δυο όψεων. Ατσάλινη 
αλυσίδα με τετραγωνισμένους κρίκους 10mm. 
Ανθεκτικό σε εργαλεία διάρρηξης, με ειδικό 
προστατευτικό κάλυμμα αλυσίδας.

Chain with shackle in 12 mm diameter hardened ste-
el, lock with reversible key, 10 mm square steel link 
drill-proof and pick-proof, moisture protection cover.

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑΣ
Vespa Disc brake lock 
κωδ. 606143M

Ατσάλινη κλειδαριά δισκόπλακας διαμέτρου 10mm, με 
κλειδί ασφαλείας. Ανθεκτικό σε εργαλεία διάρρηξης, 
διαθέτει θήκη μεταφοράς και καλώδιο υπενθύμισης.

Disck brake lock with 5 mm diameter lock pin, lock 
with reversible key, casing in special steel drill-proof 
and pick-proof, includes carrier bag and reminder.

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ “U”
Vespa U-Lock
κωδ. 606140M

Από σκληρυμένο ατσάλι, κλειδαριά U διαμέτρου 14mm 
με διπλό σύστημα κλειδώματος και κλειδί ασφαλείας 
δυο όψεων.

U-bar lock in 14 mm diameter hardened steel, double 
lock system, reversible high security key.
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ΤΣΑΝΤΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΚΑΦΕ
Genuine brown leather bag 
κωδ. 605887M00M

Χειροποίητη Made in Italy δερμάτινη τσάντα 
χωρητικότητας ενός jet κράνους με ζελατίνα. 
Τοποθετείται εύκολα στην πίσω σχάρα του οχήματος.

Exclusive hand-crafted bag in genuine leather and 
made entirely in Italy. Large enough to carry a jet hel-
met with visor, the bag fasten quickly to the fold-down 
luggage rack.

ΤΣΑΝΤΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΜΑΥΡΗ
Genuine black leather bag
κωδ. 605887M00N

Χειροποίητη Made in Italy δερμάτινη τσάντα 
χωρητικότητας ενός jet κράνους με ζελατίνα. 
Τοποθετείται εύκολα στην πίσω σχάρα του οχήματος.

Exclusive hand-crafted bag in genuine leather and 
made entirely in Italy. Large enough to carry a jet hel-
met with visor, the bag fasten quickly to the fold-down 
luggage rack.

ΤΣΑΝΤΑ ΒΑΛΙΤΣΑΣ
Top Box Internal bag
κωδ. 605880M001 

Πρακτική εσωτερική τσάντα βαλίτσας από δέρμα και 
καραβόπανο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως τσάντα 
ώμου.

Inner bag for top box, usable as a practical bag for 
taking the contents of the top box and other personal 
effects with you.

ΤΣΑΝΤΑ ΒΑΛΙΤΣΑΣ
Top Box Internal bag
κωδ. 605880M002

Πρακτική εσωτερική τσάντα βαλίτσας από δέρμα και 
καραβόπανο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως τσάντα 
ώμου.

Inner bag for top box, usable as a practical bag for 
taking the contents of the top box and other personal 
effects with you.

ΣΕΛΑ SPORt
Sport saddle
κωδ. 1B001822

Μονή sport σέλα για Sprint 125 & 150cc με ειδική 
αδιάβροχη επεξεργασία και διπλή ραφή στην περιοχή 
που κάθεται ο αναβάτης. Λογότυπο Vespa ραμμένο 
στο πλαϊνό μέρος. Διαθέτει αδιάβροχο κάλυμμα.

Sporty single seater saddle with water repellent treat-
ment and double needle stitching in rider seat zone.
Vespa logo label stitched on lest rear side. Comes 
complete with rain cover. Only available for 125 and 
150 cc versions.

ΤΑΠΕΤΟ
Rubber Footmat
κωδ. 1B001079

Αντιολισθητικό ταπέτο από ανθεκτικό ελαστικό υλικό 
σε μαύρο χρώμα με λογότυπο Vespa.

Rubber mat anti-slip and waterproof. Black with Vespa 
logo. Protects the paintwork of the footrest while 
offering excellent grip.
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VESPA SPRINT 
NOTTE



ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ 32lt VESPA NOttE
Vespa Notte Top Box
Βαλιτσάκι στο χρώμα του οχήματος σε φρέσκο, μοντέρνο σχεδιασμό που συμπληρώνει ιδανικά τις ρέουσες γραμμές 
της Vespa. Μεγάλης χωρητικότητας μπορεί να φιλοξενήσει ένα ανοιγόμενο κράνος. Λογότυπο χρωμίου Vespa. Η 
πλάτη βαλίτσας στην Vespa Sprint διατίθεται ξεχωριστά.

Top box painted in same color as vehicle. Fresh, modern design complementing the soft, flowing forms of the Vespa. 
The generous carrying capacity allow to hold even a full face helmet. Raised Chrome Vespa logo is unique and improve 
the style of this accessory. The backrest is made in same material of the saddle (purchased separately for Vespa Sprint.

ΚΡΑΝΟΣ VJ ΜΑΥΡΟ ΝΟΤΤΕ
VJ Double Black Helmet
Special Edition κράνος Made in Italy! Με ιδιαίτερη έμφαση στον σχεδιασμό και την παραγωγή του με αποκλειστικά 
χαρακτηριστικά όπως η περιμετρική μπορντούρα και οι βραχίονες της ζελατίνα από γυαλιστερό μαύρο χρώμα. Ο 
διπλός μαύρος χρωματισμός σε ματ και γυαλιστερό ταιριάζει τέλεια στο στυλ της Vespa Notte. Διαθέτει κέλυφος από 
ABS με εξωτερική διάφανη ζελατίνα και εσωτερικά αναδιπλούμενη φιμέ. Έγκριση ECE 22.05.

This special Edition of the iconic Vespa VJ Helmet is Made in Italy!. A special care in production and assembling, in 
addition to exclusive features like the shell edge and Visor brackets in glossy Black, are pushing even higher the limit 
of this best seller in the helmet market. The double Black painting of the shell, Matt & Glossy, is perfectly matching 
your Vespa Notte style. ABS Shell, full length clear visor and internal retractable short sun visor are completing the 
safety equipment of this model. ECE 22.0 approved.

XS 606955M01VN
S 606955M02VN
M 606955M03VN
L 606955M04VN

XL 606955M05VN

ΜΑΥΡΟ ΝΟΤΤΕ

VESPA GTS SUPER
NOTTE

κωδ. CM273346

VESPA SPRINT
NOTTE

κωδ. CM272933

ΠΛΑΤΗ ΒΑΛΙΤΣΑΣ / TOP BOX BACKREST
κωδ. CM273118
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VESPA PRIMAVERA 
YACHT CLUB

VESPA GTS 
YACHT CLUB



ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ 32lt
Painted Top Box
Βαλιτσάκι στο χρώμα του οχήματος σε φρέσκο, μοντέρνο σχεδιασμό που συμπληρώνει ιδανικά τις ρέουσες γραμμές 
της Vespa. Μεγάλης χωρητικότητας μπορεί να φιλοξενήσει ένα ανοιγόμενο κράνος. Λογότυπο χρωμίου Vespa. Η 
πλάτη βαλίτσας διατίθεται ξεχωριστά στη Vespa Primavera.

Top box painted in same color as vehicle. Fresh, modern design complementing the soft, flowing forms of the Vespa. 
The generous carrying capacity allow to hold even a full face helmet. Raised Chrome Vespa logo is unique and impro-
ve the style of this accessory. The backrest is made in same material of the saddle (purchased separately for Vespa 
Primavera)

ΚΡΑΝΟΣ yACHt
Yacht Helmet
Special Edition κράνος Made in Italy! Κέλυφος από ABS με εξωτερική διάφανη ζελατίνα και εσωτερικά αναδιπλούμενη 
φιμέ. Με περιμετρική μπορντούρα χρωμιωμένη και ατσάλινους βραχίονες ζελατίνας, διαθέτει αποσπώμενη εσωτερική 
επένδυση που πλένεται και μικρομετρικό λουράκι. Εγχάρακτο λογότυπο Vespa. Μεγέθη από XS ως XL. Έγκριση ECE 
22.05.

ABS Shell. Full length clear visor. Jet Helmet with internal retractable short sun visor. Double painting in white and blue 
and double finishing glossy-matt. Chinstrap with micrometric retention system. Removable, washable and breathable 
lining. Chromed shell edges, steel visor brackets. ECE 22.05 approved. Available in 5 sizes (XS-XL). Engraved Vespa 
logo on the front part of the shell, Vespa logo decal on rear part.

XS 607023M01VY
S 607023M02VY
M 607023M03VY
L 607023M04VY

XL 607023M05VY

ΛΕΥΚΟ-ΜΠΛΕ/WHITE-BLUEVESPA GTS
YACHT CLUB

κωδ. CM273345

VESPA PRIMAVERA
YACHT CLUB

κωδ. 1B00001600BR

ΠΛΑΤΗ ΒΑΛΙΤΣΑΣ / TOP BOX BACKREST
κωδ. CM273117
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΕΤ ΧΡΩΜΙΟΥ
Chrome complete protection bars kit
κωδ. 602959M

Τα αξεσουάρ χρωμίου προστατεύουν το όχημα από 
χτυπήματα ενώ ταυτόχρονα ενισχύουν το στυλ του. 
Το σετ περιλαμβάνει μπροστινή σχάρα, περιμετρικό 
προφυλακτήρα πίσω και προφυλακτήρα μπροστινού 
φτερού, ενώ σε αυτά είναι εγχάρακτο το λογότυπο Vespa.

A kit offering protection for the bodywork against 
bumps and knocks while accentuating the looks of the 
Vespa GTS. Includes front luggage rack, rear outline 
guard and front mudguard bumper, all with chrome 
finish and Vespa logo.

ΣΧΑΡΑ ΠΙΣΩ ΧΡΩΜΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΗ
Top box chromed support
κωδ. 657081

Σχάρα πίσω χρωμίου επίπεδη συμπληρώνει ιδανικά 
το στυλ του οχήματος και σε αυτή μπορούν να 
τοποθετηθούν και τα βαλιτσάκια 1B000016*.

The chromed top box support is a functional acces-
sory which, designed with stylish looks to enhance the 
designs of the vehicle.  It allows 1B000016 top box 
mounting on the Vespa GTS. The high quality chrome 
finishing ensures superior durability.

ΣΧΑΡΑ ΕΜΠΡΟΣ ΧΡΩΜΙΟΥ
Chromed front rack
κωδ. 1B001482

Σχάρα εμπρός χρωμίου ανατρεπόμενη που σε 
συνδυασμό με την πίσω σχάρα συμπληρώνουν ιδανικά 
το στυλ του οχήματος.

Used in conjunction with the chromed rear luggage 
rack, this stylish accessory complements the looks of 
the Vespa and makes it even more unique. 

ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ ΣΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Painted Top Box

Βαλιτσάκι στο χρώμα του οχήματος με πλάτη στο υλικό και χρώμα της σέλας, συμπληρώνει ιδανικά τις γραμμές του. 
Μπορεί να χωρέσει ένα ανοιγόμενο ή δυο jet κράνη.

Painted top box, with backrest in the same material and finish as the saddle. Fresh, modern design complementing 
the soft, flowing forms of the Vespa. It can hold one flip up helmet or two jet helmets.

ΑΝΕΜΟΘΩΡΑΚΑΣ
Windscreen
κωδ. 1B001446

Από μεθακρυλικό εστέρα υψηλής ποιότητας, 
αντικραδασμικό. Στηρίγματα με φινίρισμα παρόμοιο 
των χρωμιωμένων λεπτομερειών του οχήματος. 
Διαθέσιμο και σε μεσαίο μέγεθος με κωδικό 
1Β001598.

Windscreen made in high quality, impact resistant 
methacrylate. Brackets finishing in line with the style 
of the vehicle. Offers effective protection against the 
weather and excellent visibility. Also available as me-
dium sized version (1B001598).

ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΔΙΑΦΑΝΟ
Transparent flyscreen
κωδ. 606008M

Διάφανο, μεσαίου μεγέθους παρμπρίζ από 
υψηλής ποιότητας ανθεκτικό μεθακρυλικό υλικό. 
Προστατεύει και ταυτόχρονα ενισχύει το στυλ του 
οχήματος.

Clear flyscreen in superior quality impact-resistant 
methacrylate. This medium sized shield offers ef-
fective protection and complements the style of the 
vehicle.

ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΦΙΜΕ
Smoked flyscreen
κωδ. 1B001600

Διάφανο, μεσαίου μεγέθους παρμπρίζ από 
υψηλής ποιότητας ανθεκτικό μεθακρυλικό υλικό. 
Προστατεύει και ταυτόχρονα ενισχύει το στυλ του 
οχήματος.

Smoked flyscreen in superior quality impact-resi-
stant methacrylate. This medium sized shield offers 
effective protection and complements the style of the 
vehicle.

CRETA SENESE
κωδ. CM273325

BEIGE ELEGANZA
κωδ. CM273338

NERO VULCANO
κωδ. CM273336

AZZURRO INCANTO
κωδ. CM273339

ROSSO VIGNOLA
κωδ. CM273340

GRIGIO DOLOMITI
κωδ. CM273337
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ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ “ElEGANCE” ΧΡΥΣΟ/ΑΣΗΜΙ
“Elegance” stickers - Silver/Gold
κωδ. 606079M0001

Το κιτ αυτοκόλλητων Elegance δημιουργήθηκε για να 
ενισχύσει το μοναδικό στυλ Vespa. Αποτελείται από 
αυτοκόλλητα που τοποθετούνται εύκολα και γρήγορα 
στο όχημα.

The “Elegance” graphics kit was conceived to let 
owners enhance the looks of their Vespa quickly and 
easily. Consists of decals applied to the front shield 
and flanks. 

ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
Real leather accessories
κωδ. 1B001824 sella/saddle
κωδ. 1B001660D00C2 schienalino/backrest

Πρόσθετη πινελιά κομψότητας από αυθεντικό 
Ιταλικό δέρμα υψηλής ποιότητας σε καφέ σκούρο 
χρώμα. Με ειδική προστατευτική επεξεργασία ώστε 
να διατηρούνται σε άψογη κατάσταση. Μπορεί να 
τοποθετηθεί στη Vespa GTS Super.

An additional touch of elegance: a saddle in dark brown 
superior quality genuine Italian leather. A special pro-
tective treatment keeps the saddle in excellent condi-
tion over time. Compatible with Vespa GTS  Super.

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ “ElEGANCE” ΑΣΗΜΙ/ΑΝΘΡΑΚΙ
“Elegance” stickers - Silver/Dark Grey
κωδ. 606079M0002

Το κιτ αυτοκόλλητων Elegance δημιουργήθηκε για να 
ενισχύσει το μοναδικό στυλ Vespa. Αποτελείται από 
αυτοκόλλητα που τοποθετούνται εύκολα και γρήγορα 
στο όχημα.

The “Elegance” graphics kit was conceived to let 
owners enhance the looks of their Vespa quickly and 
easily. Consists of decals applied to the front shield 
and flanks. 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ “ElEGANCE” ΑΝΘΡΑΚΙ/ΜΑΥΡΟ
“Elegance” stickers - Dark gray/Black
κωδ. 606079M0003

Το κιτ αυτοκόλλητων Elegance δημιουργήθηκε για να 
ενισχύσει το μοναδικό στυλ Vespa. Αποτελείται από 
αυτοκόλλητα που τοποθετούνται εύκολα και γρήγορα 
στο όχημα.

The “Elegance” graphics kit was conceived to let 
owners enhance the looks of their Vespa quickly and 
easily. Consists of decals applied to the front shield 
and flanks. 
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΙΩΝ
Leg cover
κωδ. 605994M 

Προστασία ποδιών με αποσπώμενο σύστημα an-
ti-waving για μέγιστη σταθερότητα. Αδιάβροχη, με 
εσωτερική συνθετική γούνα, ανακλαστικά στοιχεία, 
ενσωματωμένο αδιάβροχο κάλυμμα σέλας και 
αντικλεπτικό σύστημα με καλώδιο που ασφαλίζει 
κάτω από τη σέλα.

Simple and quick to fasten to the scooter.  Made in wa-
terproof fabric and with a thermal lining for excellent 
protection against the cold and rain. Integrated saddle 
cover and a usefull aperture near the ignition switch.

ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Outdoor vehicle cover
κωδ. 605291M001

Κουκούλα οχήματος εξωτερικού χώρου από μαύρο 
αδιάβροχο υλικό. Με θερμοκολλημένες ραφές, 
λογότυπο Vespa, ειδικά ανοίγματα για τα αξεσουάρ 
και ελαστικό ρυθμιζόμενο λουράκι για καλύτερη 
συγκράτηση στο όχημα.

Outdoor vehicle cover in high quality material. With 
openings for additional parts and accessories. Pro-
tects the vehicle against the weather and scratches.

ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Indoor vehicle cover
κωδ. 606334M

Υψηλής ποιότητας κουκούλα εσωτερικού χώρου 
στο σχήμα της Vespa. Διαθέτει ανοίγματα για τα 
αξεσουάρ. Λογότυπο Vespa®.

Premium quality indoor scooter cover, modeled on 
Vespa shape with openings for additional accessories.
Vespa® logo.

ΤΑΠΕΤΟ
Rubber Footmat 
κωδ. 602734M

Αντιολισθητικό ταπέτο από ανθεκτικό ελαστικό υλικό 
σε μαύρο χρώμα με λογότυπο Vespa.

Rubber mat anti-slip and waterproof. Black with Vespa 
logo. Protects the paintwork of the footrest while 
offering excellent grip.

ΘΗΚΗ SMARtPHONE
Smartphone Support
κωδ. 605923M004 (4,3”)

κωδ. 605923M005 (5,5”)

Πρακτική θήκη smartphone, αδιάβροχη με επένδυση 
για μεγαλύτερη σταθερότητα και προστασία της 
συσκευής. Εύκολη τοποθέτηση στον καθρέπτη.

A practical and sturdy waterproof smartphone sup-
port, with impact resistant inner lining. Installs quickly 
onto the rear mirror stem and offers superlative 
protection for your device.

VESPA MULTIMEDIA PLATFORM

κωδ. 606409M μονάδα VMP / CPU

κωδ. 605950M κιτ εγκατάστασης / Installation kit

Συνδέει το όχημα με το smartphone του αναβάτη 
μεταδίδοντας όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται 
για το όχημα του όπως οδηγίες χρήσης, GPS, σύστημα 
ειδοποίησης ελέγχων, λειτουργία του οχήματος κ.α.

A device for easy connection between scooter and a 
smartphone, transforming it into a functional on-bo-
ard computer, managing all vehicle and trip informa-
tions. Installation kit required.

ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ ΣΕΛΑΣ/ΤΙΜΟΝΙΟΥ
Saddle-handlebar antitheft
κωδ. 605537M010

Απλό, πρακτικό ασφαλίζει το τιμόνι με το σασί. Με 
περιστρεφόμενη κεφαλή, ατσάλινο καλώδιο και 
βάση για ανθεκτικότητα και αντοχή στη διάβρωση. 
Με προστασία κλειδαριάς. Μένει καθαρό καθώς δεν 
ακουμπά στο έδαφος όπως οι κοινές αντικλεπτικές 
αλυσίδες.

Extremely simple and easy to use mechanical anti-
theft system which locks the handlebar to the body of 
the vehicle with a fastener system. Practical, clean, 
fast, safe, comfortable.

ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
Vespa Chain 
κωδ. 606146M001 (110 cm - 2.61 Kg)

κωδ. 606146M002 (140 cm - 3.20 Kg)

Λουκέτο από σκληρυμένο ατσάλι με κρίκο διαμέτρου 
12mm και κλειδί ασφαλείας δυο όψεων. Ατσάλινη 
αλυσίδα με τετραγωνισμένους κρίκους 10mm. 
Ανθεκτικό σε εργαλεία διάρρηξης, με ειδικό 
προστατευτικό κάλυμμα αλυσίδας.

Chain with shackle in 12 mm diameter hardened ste-
el, lock with reversible key, 10 mm square steel link 
drill-proof and pick-proof, moisture protection cover.
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ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑΣ
Vespa Disc brake lock 
κωδ. 606143M

Ατσάλινη κλειδαριά δισκόπλακας διαμέτρου 10mm, με 
κλειδί ασφαλείας. Ανθεκτικό σε εργαλεία διάρρηξης, 
διαθέτει θήκη μεταφοράς και καλώδιο υπενθύμισης.

Disck brake lock with 5 mm diameter lock pin, lock 
with reversible key, casing in special steel drill-proof 
and pick-proof, includes carrier bag and reminder.

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ “U”
Vespa U-Lock
κωδ. 606140M

Από σκληρυμένο ατσάλι, κλειδαριά U διαμέτρου 14mm 
με διπλό σύστημα κλειδώματος και κλειδί ασφαλείας 
δυο όψεων.

U-bar lock in 14 mm diameter hardened steel, double 
lock system, reversible high security key.

ΤΣΑΝΤΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΚΑΦΕ
Genuine brown leather bag
κωδ. 605887M00M

Χειροποίητη Made in Italy δερμάτινη τσάντα 
χωρητικότητας ενός jet κράνους με ζελατίνα. 
Τοποθετείται εύκολα στην πίσω σχάρα του οχήματος.

Exclusive hand-crafted bag in genuine leather and 
made entirely in Italy. Large enough to carry a jet hel-
met with visor, the bag fasten quickly to the fold-down 
luggage rack.

ΤΣΑΝΤΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΜΑΥΡΗ
Genuine black leather bag
κωδ. 605887M00N

Χειροποίητη Made in Italy δερμάτινη τσάντα 
χωρητικότητας ενός jet κράνους με ζελατίνα. 
Τοποθετείται εύκολα στην πίσω σχάρα του οχήματος.

Exclusive hand-crafted bag in genuine leather and 
made entirely in Italy. Large enough to carry a jet hel-
met with visor, the bag fasten quickly to the fold-down 
luggage rack.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ
Electronical antitheft

κωδ. 1D001770 συναγερμός / CPU

κωδ. 1D001795 κιτ εγκατάστασης / Installation kit

Ηλεκτρονικό αντικλεπτικό με σύστημα 
αυτοτροφοδοσίας. Με τηλεχειριστήριο πολλαπλών 
χρήσεων και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.

Electronic alarm for Vespa GTS. Quick and simple 
plug&play installation on vehicle.
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ΣΧΑΡΑ ΕΜΠΡΟΣ ΧΡΩΜΙΟΥ
Chromed front rack
κωδ. 1B001482

Σχάρα εμπρός χρωμίου ανατρεπόμενη που σε 
συνδυασμό με την πίσω σχάρα συμπληρώνουν ιδανικά 
το στυλ του οχήματος

Used in conjunction with the chromed rear luggage 
rack, this stylish accessory complements the looks of 
the Vespa and makes it even more unique. 

ΣΧΑΡΑ ΕΜΠΡΟΣ ΜΑΥΡΗ
Front rack black
κωδ. 1B001484

Μπροστινή μαύρη ματ σχάρα αυξάνει τη δυνατότητα 
μεταφοράς ενώ ενισχύει το στυλ της GTS Super.

Matt front luggage rack, which enhances carrying 
capacity while complementing the looks of the Vespa 
GTS Super.

ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ ΣΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Painted Top Box

Βαλιτσάκι στο χρώμα του οχήματος με πλάτη στο υλικό και χρώμα της σέλας, συμπληρώνει ιδανικά τις γραμμές του. 
Μπορεί να χωρέσει ένα ανοιγόμενο ή δυο jet κράνη.

Painted top box, with backrest in the same material and finish as the saddle. Fresh, modern design complementing the 
soft, flowing forms of the Vespa. It can hold one flip up helmet or two jet helmets.

ΣΧΑΡΑ ΠΙΣΩ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ
Chromed Rear Rack
κωδ. 606525M

Αγαπημένο αξεσουάρ των φίλων της Vespa η 
ανατρεπόμενη σχάρα είναι το ιδανικό αξεσουάρ, 
συνδυάζοντας στυλ και πρακτικότητα.

A must-have Vespa accessory. The chromed rear 
luggage rack has always been a firm favourite among 
Vespa customers who want a unique and original ac-
cessory. The practical fold-down shelf offers excellent 
carrying capacity.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΕΤ ΧΡΩΜΙΟΥ
Chromed parts Kit
κωδ. 602959M

Τα αξεσουάρ χρωμίου προστατεύουν το όχημα από 
χτυπήματα ενώ ταυτόχρονα ενισχύουν το στυλ του. 
Το σετ περιλαμβάνει μπροστινή σχάρα, περιμετρικό 
προφυλακτήρα πίσω και προφυλακτήρα μπροστινού 
φτερού, ενώ σε αυτά είναι εγχάρακτο το λογότυπο Vespa.

A kit offering protection for the bodywork against 
bumps and knocks while accentuating the looks of the 
Vespa GTS. Includes front luggage rack, rear outline 
guard and front mudguard bumper, all with chrome 
finish and Vespa logo.

ΣΧΑΡΑ ΠΙΣΩ ΜΑΥΡΗ ΕΠΙΠΕΔΗ 
Black Top box support
κωδ. 1B001909

Σχάρα πίσω μαύρη επίπεδη συμπληρώνει ιδανικά 
το στυλ του οχήματος και σε αυτή μπορούν να 
τοποθετηθούν και τα βαλιτσάκια 1B000016*.

The matt black top box support is a functional acces-
sory with stylish looks to complement the designs of 
the vehicle.  It allows 1B000016 top box mounting and 
the matt black finish enhances the sports spirit of the 
Vespa GTS Super.

ROSSO PASSIONE
κωδ. CM273335

BIANCO INNOCENZA
κωδ. CM273334

GIALLO GELOSIA MATT
κωδ. CM273341

NERO LUCIDO
κωδ. CM273333

GRIGIO TITANIO MATT
κωδ. CM273342

ΣΧΑΡΑ ΠΙΣΩ ΧΡΩΜΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΗ
Top box chromed support
κωδ. 657081

Σχάρα πίσω χρωμίου επίπεδη συμπληρώνει ιδανικά 
το στυλ του οχήματος και σε αυτή μπορούν να 
τοποθετηθούν και τα βαλιτσάκια 1B000016*.

The chromed top box support is a functional accessory 
which, designed with stylish looks to enhance the desi-
gns of the vehicle.  It allows 1B000016 top box moun-
ting on the Vespa GTS. The high quality chrome finishing 
ensures superior durability.

VERDE SPERANZA
κωδ. CM273332
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ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΦΤΕΡΟΥ ΜΑΥΡΟΣ
Black mudguard protection 
κωδ. 1B000704

Μαύρος ματ προφυλακτήρας μπρος φτερού για απλό 
και σπορ στυλ.

Matt black front mudguard bumper with a simple, 
sporty design.

ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΠΙΣΩ ΜΑΥΡΟΣ
Black Rear sidebar
κωδ. 1B000703

Περιμετρικός πίσω προφυλακτήρας, προστατεύει το 
όχημα δίνοντας ταυτόχρονα μοναδικό στυλ.

Protects the flanks of the vehicle and taillights giving 
the Vespa a unique touch.

ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΦΙΜΕ
Smoked flyscreen
κωδ. 1B001600

Διάφανο, μεσαίου μεγέθους παρμπρίζ από 
υψηλής ποιότητας ανθεκτικό μεθακρυλικό υλικό. 
Προστατεύει και ταυτόχρονα ενισχύει το στυλ του 
οχήματος.

Smoked flyscreen in superior quality impact-resi-
stant methacrylate. This medium sized shield offers 
effective protection and complements the style of the 
vehicle.

ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΔΙΑΦΑΝΟ
Transparent flyscreen
κωδ. 606008M

Διάφανο, μεσαίου μεγέθους παρμπρίζ από 
υψηλής ποιότητας ανθεκτικό μεθακρυλικό υλικό. 
Προστατεύει και ταυτόχρονα ενισχύει το στυλ του 
οχήματος.

Clear flyscreen in superior quality impact-resistant 
methacrylate. This medium sized shield offers ef-
fective protection and complements the style of the 
vehicle.

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ “SPORt” ΜΑΥΡΟ/ΚΟΚΚΙΝΟ
“Sport” Stickers - BlackRed
κωδ. 606080M0001

Σχεδιασμένα για να αναδείξουν τον σπορ χαρακτήρα 
του οχήματος είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό 
στις καιρικές συνθήκες PVC.

Designed to enhance the sporty character of the 
Vespa GTS Super, this is a set of decals in high quality 
PVC resistant to washing, weather and sunlight.

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ “SPORt” ΑΝΘΡΑΚΙ/ΑΣΗΜΙ
“Sport” Stickers - Dark grey-Silver
κωδ. 606080M0003 

Σχεδιασμένα για να αναδείξουν τον σπορ χαρακτήρα 
του οχήματος είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό 
στις καιρικές συνθήκες PVC.

Designed to enhance the sporty character of the 
Vespa GTS Super, this is a set of decals in high quality 
PVC resistant to washing, weather and sunlight.

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ “SPORt” ΑΝΘΡΑΚΙ/ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
“Sport” Stickers - Dark grey-Orange
κωδ. 606080M0002 

Σχεδιασμένα για να αναδείξουν τον σπορ χαρακτήρα 
του οχήματος είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό 
στις καιρικές συνθήκες PVC.

Designed to enhance the sporty character of the 
Vespa GTS Super, this is a set of decals in high quality 
PVC resistant to washing, weather and sunlight.

ΑΝΕΜΟΘΩΡΑΚΑΣ
Windscreen
κωδ. 1B001446

Από μεθακρυλικό εστέρα υψηλής ποιότητας, 
αντικραδασμικό. Στηρίγματα με φινίρισμα παρόμοιο 
των χρωμιωμένων λεπτομερειών του οχήματος. 
Διαθέσιμο και σε μεσαίο μέγεθος με κωδικό 
1Β001598.

Windscreen made in high quality, impact resistant 
methacrylate. Brackets finishing in line with the style 
of the vehicle. Offers effective protection against the 
weather and excellent visibility. Also available as me-
dium sized version (1B001598).
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ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Indoor vehicle cover
κωδ. 606334M

Υψηλής ποιότητας κουκούλα εσωτερικού χώρου 
στο σχήμα της Vespa. Διαθέτει ανοίγματα για τα 
αξεσουάρ. Λογότυπο Vespa®.

Premium quality indoor scooter cover, modeled on 
Vespa shape with openings for additional accessories.
Vespa® logo.

ΤΑΠΕΤΟ
Rubber Footmat
κωδ. 602734M

Αντιολισθητικό ταπέτο από ανθεκτικό ελαστικό υλικό 
σε μαύρο χρώμα με λογότυπο Vespa.

Rubber mat anti-slip and waterproof. Black with Vespa 
logo. Protects the paintwork of the footrest while 
offering excellent grip.

ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Outdoor Vehicle cover 
κωδ. 605291M001

Κουκούλα οχήματος εξωτερικού χώρου από μαύρο 
αδιάβροχο υλικό. Με θερμοκολλημένες ραφές, 
λογότυπο Vespa, ειδικά ανοίγματα για τα αξεσουάρ 
και ελαστικό ρυθμιζόμενο λουράκι για καλύτερη 
συγκράτηση στο όχημα.

Outdoor vehicle cover in high quality material. With 
openings for additional parts and accessories. Pro-
tects the vehicle against the weather and scratches.

ΣΕΛΑ SPORt
Sport saddle
κωδ. 1B001823

Μονή sport σέλα για GTS με ριγέ ραφές στην περιοχή 
που κάθεται ο αναβάτης και λευκή σωληνωτή ραφή 
περιμετρικά και πίσω. Το λογότυπο Vespa είναι 
ραμμένο στο πλαϊνό μέρος και διαθέτει αδιάβροχο 
κάλυμμα.

New Sport single seat saddle for Vespa GTS Super. 
Combining two different materials, with electro wel-
ded seams on rider seat area and white piping. Vespa 
logo label stitched on lest rear side. Extractable rain 
cover. Compatible with Vespa GTS.
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ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ ΣΕΛΑΣ/ΤΙΜΟΝΙΟΥ
Saddle-handlebar antitheft
κωδ. 605537M010

Απλό, πρακτικό ασφαλίζει το τιμόνι με το σασί. Με 
περιστρεφόμενη κεφαλή, ατσάλινο καλώδιο και 
βάση για ανθεκτικότητα και αντοχή στη διάβρωση. 
Με προστασία κλειδαριάς. Μένει καθαρό καθώς δεν 
ακουμπά στο έδαφος όπως οι κοινές αντικλεπτικές 
αλυσίδες.

Extremely simple and easy to use mechanical anti-
theft system which locks the handlebar to the body of 
the vehicle with a fastener system. Practical, clean, 
fast, safe, comfortable. 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ
Electronical antitheft
κωδ. 1D001770 centralina / CPU

κωδ. 1D001795 kit installazione / Installation kit

Ηλεκτρονικό αντικλεπτικό με σύστημα 
αυτοτροφοδοσίας. Με τηλεχειριστήριο πολλαπλών 
χρήσεων και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.

Electronic alarm for Vespa GTS. Quick and simple 
plug&play installation on vehicle.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΙΩΝ
Leg cover
κωδ. 605994M 

Προστασία ποδιών με αποσπώμενο σύστημα an-
ti-waving για μέγιστη σταθερότητα. Αδιάβροχη, με 
εσωτερική συνθετική γούνα, ανακλαστικά στοιχεία, 
ενσωματωμένο αδιάβροχο κάλυμμα σέλας και 
αντικλεπτικό σύστημα με καλώδιο που ασφαλίζει 
κάτω από τη σέλα.

Simple and quick to fasten to the scooter.  Made from 
waterproof fabric and with a thermal lining for excellent 
protection against the cold and rain. Integrated saddle 
cover and a usefull aperture near the ignition switch.

ΘΗΚΗ SMARtPHONE
Smartphone Support
κωδ. 605923M004 (4,3”)

κωδ. 605923M005 (5,5”)

Πρακτική θήκη smartphone, αδιάβροχη με επένδυση 
για μεγαλύτερη σταθερότητα και προστασία της 
συσκευής. Εύκολη τοποθέτηση στον καθρέπτη.

A practical and sturdy waterproof smartphone sup-
port, with impact resistant inner lining. Installs quickly 
onto the rear mirror stem and offers superlative 
protection for your device.

ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
Vespa Chain 
κωδ. 606146M001 (110 cm - 2.61 Kg)

κωδ. 606146M002 (140 cm - 3.20 Kg)

Λουκέτο από σκληρυμένο ατσάλι με κρίκο διαμέτρου 
12mm και κλειδί ασφαλείας δυο όψεων. Ατσάλινη 
αλυσίδα με τετραγωνισμένους κρίκους 10mm. 
Ανθεκτικό σε εργαλεία διάρρηξης, με ειδικό 
προστατευτικό κάλυμμα αλυσίδας.

Chain with shackle in 12 mm diameter hardened ste-
el, lock with reversible key, 10 mm square steel link 
drill-proof and pick-proof, moisture protection cover.

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑΣ
Vespa Disc brake lock 
κωδ. 606143M

Ατσάλινη κλειδαριά δισκόπλακας διαμέτρου 10mm, με 
κλειδί ασφαλείας. Ανθεκτικό σε εργαλεία διάρρηξης, 
διαθέτει θήκη μεταφοράς και καλώδιο υπενθύμισης.

Disck brake lock with 5 mm diameter lock pin, lock 
with reversible key, casing in special steel drill-proof 
and pick-proof, includes carrier bag and reminder.

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ “U”
Vespa U-Lock
κωδ. 606140M

Από σκληρυμένο ατσάλι, κλειδαριά U διαμέτρου 14mm 
με διπλό σύστημα κλειδώματος και κλειδί ασφαλείας 
δυο όψεων.

U-bar lock in 14 mm diameter hardened steel, double 
lock system, reversible high security key.
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VESPA MULTIMEDIA PLATFORM

κωδ. 606409M μονάδα VMP / CPU

κωδ. 605950M κιτ εγκατάστασης / Installation kit

Συνδέει το όχημα με το smartphone του αναβάτη 
μεταδίδοντας όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται 
για το όχημα του όπως οδηγίες χρήσης, GPS, σύστημα 
ειδοποίησης ελέγχων, λειτουργία του οχήματος κ.α.

A device for easy connection between scooter and a 
smartphone, transforming it into a functional on-board 
computer, managing all vehicle and trip informations. 
Installation kit required.
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ΜΟΥΤΣΟΥΝΑ
STEERING COVER

κωδ. 1B004737

Χαρίζει πιο σπορ στυλ. Είναι κατασκευασμένη από 
αλουμίνο με ειδική επεξεργασία και φινίρισμα. 
Λογότυπο χαραγμένο με laser και νέος σχεδιασμός 
στον αεραγωγό που συμπληρώνουν ιδανικά το στυλ.

Give your GTS a touch of unmistakable sportiness 
with the genuine aluminum “tie” cover, with premium 
treatment and finishing. Lasered Piaggio logo and 
exclusive design of the front air intake complete the 
look improvement.

ΠΑΡΜΠΡΙΖ
FLYSCREEN

κωδ. 1B004736

Από αλουμίνιο χαρίζει στην GTS σπορ στυλ και 
καλύτερη ροή αέρα στο σώμα του αναβάτη.

The aluminum flyscreen gives the GTS headlight area 
a more sporty look and better aerodynamic flow on 
the rider’s body.

ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ALUMINIUM MIRROR
κωδ. 606724M αριστερός/left mirror
κωδ. 606725M δεξής/right mirror
κωδ. 606721M βάσεις καθρέπτη/mirrors mounting kit

Σπορ στυλ, εγκεκριμένοι για χρήση στον δρόμο και 
εύκολοι στην τοποθέτησή τους. Λογότυπο χαραγμένο 
με laser. Απαραίτητο το κιτ 606721M για την 
τοποθέτησή τους.

Gives a touch of sportiness to the GTS cockpit with the 
aluminum mirrors. Approved for road use and easy to 
install, it is easily recognizable thanks to the lasered 
Vespa logo. Need adaptor set 606721M.

ΠΟΥΛΑΔΑ ΦΤΕΡΟΥ
FENDER FRIEZE

κωδ. 1B004745

Μοναδικό αξεσουάρ για σπορ και εκλεπτυσμένο στυλ. 
Λογότυπο χαραγμένο με laser

The front mudguard crest is a simple but precious 
item that manages to give a touch of sportiness and 
elegance to the front of your GTS. 
Laserized Vespa logo on side.

ΚΙΤ ΜΑΝΕΤΕΣ - ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ - ΑΝΤΙΒΑΡΑ
BRAKE LEVELS + GRIPS + HANDLEBAR ENDS KIT
κωδ. 1B005149

Από billet αλουμίνιο, σε φυσικό χρώμα και το λογότυπο Vespa εγχάρακτο με laser. Το κιτ αποτελείται από ρυθμιζόμενες 
μανέτες, χειρολαβές και αντίβαρα τιμονιού. Με σημείο αναφορά το στυλ των μοτοσυκλετών το κιτ χαρίζει απαράμιλλο 
σπορ ύφος στην GTS. Λογότυπο Vespa εγχάρακτο με laser.

The handlebar components kit, made in CNC billet aluminum, includes front and rear brake adjustable levers, grips 
and handlebar ends. These products with noble material and premium finishing, refer to the sports components of real 
motorcycles, with specific dimensions and predisposition for mounting on GTS, possibility to adjust the distance froml 
evers to grips and a balance weight perfect for the vehicle. The Vespa Logo lasered on each of these accessories, 
finally, guarantees an exclusive and precious touch to the handlebar controls.
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ΚΑΠΑΚΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
SUMP COVER

κωδ. 1B004743

Από billet αλουμίνιο, αντικαθιστά εύκολα αυτό του 
στάνταρντ εξοπλισμού και χαρίζει σπορ ύφος στο 
όχημα. Λογότυπο Vespa και 300cc κεντρικά στο μαύρο 
ένθετο.

Give your GTS an unmistakable sign of sportiness 
and character with the aluminum cover that shows 
the engine displacement. Easy to install, makes your 
vehicle unique.

ΤΑΠΑ ΛΑΔΙΟΥ
ENGINE OIL CAP
κωδ. 1B004752

Μοναδικό αξεσουάρ για σπορ και εκλεπτυσμένο στυλ. 
Αντικαθιστά αυτό του στάνταρντ εξοπλισμού.

The engine oil cap is a distinctive element of sporti-
ness and exclusivity for GTS. It replaces the original 
and allows a convenient level measurement.

ΚΑΠΑΚΙ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΣΕΛΑΣ 
HANDLE SUPPORT COVER
κωδ. 1B004746

Μοναδικό αξεσουάρ για σπορ και εκλεπτυσμένο στυλ 
από billet αλουμίνιο. Λογότυπο χαραγμένο με laser.

The cover for the rear handlebar, in CNC billet alumi-
num, is a real jewel that embellishes the rear part of 
your GTS. The lasered Vespa logo is a further touch 
of exclusivity and elegance.
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ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ
Top box
κωδ. CM273343

Βαλιτσάκι στο χρώμα του οχήματος με πλάτη στο υλικό 
και χρώμα της σέλας, συμπληρώνει ιδανικά τις γραμμές 
του. Μπορεί να χωρέσει ένα ανοιγόμενο ή δυο jet κράνη.

Painted top case, with backrest in the same material 
and finish as the saddle. Fresh, modern design comple-
menting the soft, flowing forms of Vespa. It can hold one 
full-face helmet or two jet helmets.

ΑΝΕΜΟΘΩΡΑΚΑΣ
Windscreen
κωδ. 1B003406

Παρμπρίζ ψηλό αντικραδασμικό και αντιχαρακτικό 
από μεθακρυλικό εστέρα πάχους 4mm. 
Περιλαμβάνεται στην έγκριση τύπου του οχήματος. 
Προστατεύει ενώ παράλληλα ενισχύει το στυλ του 
οχήματος.

Windscreen in shock-resistant, scratch-resistant 
4mm thick methacrylate. Vehicle-type approved. 
The large screen offers ultimate protection against 
wind and rain while enhancing vehicle design.

ΚΑΠΕΛΟ
Hat
κωδ. 606677M

Ελαφρύ από βαμβάκι με λογότυπο Vespa 6 
GIORNI, με ρυθμιζόμενο λουράκι με αγκράφα. 
Είναι από 100% βαμβάκι με διαγώνια πλέξη σε 
μέγεθος One Size. Ραμμένο λογότυπο Vespa στο 
πίσω μέρος.

Light and fresh cotton hat with Vespa Sei Giorni 
patch on front, stripe&buckle rear fit regulation, 
100% chino cotton, one size, Vespa enbroidered 
logo on the rear side.

ΤΣΑΝΤΑ ΚΡΑΝΟΥΣ
Easy backpack
κωδ. 606679M

Από 100% βαμβακερό καραβόπανο με διαγώνια 
πλέξη 240gr με λογότυπο Vespa 6 Giorni μπρος και 
πίσω. Διαστάσεις: ύψος 45cm πλάτος 42cm.

100% Cotton Canvas twill 240 gr light backpack, 
front & rear print with Vespa Sei Giorni Logo, 
dimensions: height 45 cm width 42 cm.

ΚΡΑΝΟΣ 6 GIORNI lIMItED EDItION
Limited Edition Helmet
Demi Jet από ABS με ζελατίνα με μπορντούρα από δερματίνη «ραμμένη» στο κέλυφος. Λογότυπο Vespa μπροστά και 
το νούμερο 6 το πλάι δεξιά και μικρομετρικό λουράκι. Εσωτερική επένδυση από  αναπνέον υλικό 3D. Έγκριση ECE 
22.05. Made in ITALY.

Demi-jet helmet made of ABS material, finished in eco-stitched leather on the shell. logo Vespa Sei Giorni on the 
front & black numberplate with white 6 Logo on the left side, micrometric buckle. Innovative breathable interior in 3D 
fabric. ECE 22.05 approval. Made in ITALY.

T-SHIRT
T-shirt
Από 100% βαμβάκι 170gsm, με τσέπη στο στήθος και λογότυπο 6 Giorni. Ρίγα με διχρωμία στον λαιμό και την τσέπη 
και σχέδιο Vespa στο πίσω μέρος με λογότυπο Vespa 6 Giorni.

100% cotton 170gsm T-shirt, Chest pocket in same fabric of the T-shirt with Sei Giorni patch and thic printed 
graphic, Bicolor edge on neck and front pocket, Vespa drawing print on the rear side with Vespa Sei Giorni logo in 
thic printed graphic.

XS 606676M01MG 
S 606676M02MG
M 606676M03MG
L 606676M04MG

XL 606676M05MG

ΚΡΑΝΟΣ 6 GIORNI /SEI GIORNI GREEN

S 606678M02G 
M 606678M03G 
L 606678M04G 

XL 606678M05G 
XXL 606678M06G 
3XL 606678M07G 

ΠΡΑΣΙΝΟ 6 GIORNI/6 DAyS GREEN

ΚΙΤ ΒΙΔΕΣ ΜΑΥΡΕΣ
BLACK BUCKLES KIT

κωδ. 695929MB

ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΔΙΑΦΑΝΗΣ 
CLEAR VISOR  

κωδ. 605927M

ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΦΙΜΕ
SMOKED VISOR

κωδ. 605928M

ΚΙΤ ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙΑ ΚΡΑΝΟΥΣ 
CHEEK PADS (LEFT + RIGHT)

κωδ. 605926M
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tOM tOM VIO ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ PIAGGIO GROUP
TomTom VIO – Piaggio Group Edition
κωδ. 606521M

Σχεδιασμένο για scooter από την ΤΟΜ ΤΟΜ, ελέγχεται από το smartphone μέσω bluetooth. Αδιάβροχο, με λειτουργίες 
smartphone, εύκολη ακουστική πλοήγηση,  ειδοποιήσεις κυκλοφορίας και αναγνώριση κλήσης. Έχει σχεδιαστεί για να 
διευκολύνει τις μετακινήσεις ενώ το κινητό είναι πάντα ασφαλές. Ειδικό λαστιχένιο κάλυμμα με λογότυπο Piaggio.

Discover a new way to ride your Vespa® in the city with TomTom’s sat nav for scooters. The stylish round design ma-
kes it the ultimate must-have scooter accessory. TomTom VIO Piaggio Group Edition shows you everything you need 
to know around you. Live road info is streamed directly from your smartphone onto your sat nav via Bluetooth® so 
you can keep your phone in your pocket. Just glance at the screen for all the travel info you need to explore the city 
streets. Rubber cradle with Piaggio Group logo.

TOM TOM VIO
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HELMETS
Στυλ και ασφάλεια: το αυθεντικό στυλ των 
κρανών Vespa, με ανώτερη ποιότητα κατασκευής, 
εξαιρετική προστασία και μοναδικό, πρωτότυπο 
σχεδιασμό.

Design and safety: the original style of Vespa 
helmets, superior manufacturing quality, 
outstanding protection and a unique,
original design.

ΚΡΑΝΗ
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Κράνη / Helmets

XS 606128M01B

S 606128M02B

M 606128M03B

L 606128M04B

XL 606128M05B

ΜΑΥΡΟ

XS 606128M01W

S 606128M02W

M 606128M03W

L 606128M04W

XL 606128M05W

ΛΕΥΚΟ

ΚΡΑΝΟΣ FIBER / FIBER HElMEt
Κράνος Jet με κέλυφος από fiber με ριγέ γραφικά. Διαθέτει εσωτερικά αναδιπλούμενη φιμέ ζελατίνα, περιμετρική 
μπορντούρα από οικολογικό δέρμα ραμμένη στο κέλυφος αφαιρούμενη, πλενόμενη, αντιβακτηριδιακή επένδυση, 
μικρομετρικό λουράκι και θήκη συγκράτησης γυαλιών κράνους από οικολογικό δέρμα με λογότυπο Vespa και κούμπωμα 
αλουμινίου. Πιστοποίηση ECE 22.05.
Fiberglass shell with decal graphics. Micrometric retention system; breathable removable, and washable lining; internal 
retractable sun visor. ECE 22.05 approved.

ΚΡΑΝΟΣ FIBER DElUxE / FIBER DElUxE HElMEt
Κράνος Jet με κέλυφος από fiber με λωρίδα από οικολογικό δέρμα στο κέντρο. Διαθέτει εσωτερικά αναδιπλούμενη 
φιμέ ζελατίνα, περιμετρική μπορντούρα από οικολογικό δέρμα ραμμένη στο κέλυφος αφαιρούμενη, πλενόμενη, 
αντιβακτηριδιακή επένδυση, μικρομετρικό λουράκι και θήκη συγκράτησης γυαλιών κράνους από οικολογικό δέρμα με 
λογότυπο Vespa και κούμπωμα αλουμινίου. Πιστοποίηση ECE 22.05.
Fiberglass shell with a broad central band in synthetic leather and metal Vespa logo applied to the rear. Chinstrap with mi-
crometric retention system; breathable removable, and washable lining; internal retractable sun visor. ECE 22.05 approved.

ΚΡΑΝΟΣ CARBON / CARBON HElMEt
Κράνος Jet με κέλυφος από carbon fiber με λωρίδα από οικολογικό δέρμα στο κέντρο. Διαθέτει εσωτερικά 
αναδιπλούμενη φιμέ ζελατίνα, περιμετρική μπορντούρα από οικολογικό δέρμα ραμμένη στο κέλυφος, αφαιρούμενη, 
πλενόμενη, αντιβακτηριδιακή επένδυση, μικρομετρικό λουράκι και θήκη συγκράτησης γυαλιών κράνους από οικολογικό 
δέρμα με λογότυπο Vespa και κούμπωμα αλουμινίου. Πιστοποίηση ECE 22.05.
Carbon fiber shell with synthetic leather central band and metal Vespa logo on the rear. Chinstrap with micrometric reten-
tion system; breathable, removable and washable lining; retractable sun visor. ECE 22.05 approved.

ΚΡΑΝΟΣ MODERNISt / MODERNISt HElMEt
Demi Jet από Abs με ζελατίνα με περιμετρική μπορντούρα ραμμένη στο κέλυφος από οικολογικό δέρμα. Λογότυπο 
Vespa στο μπροστινό μέρος και λεπτομέρεια στα χρώματα της Ιταλικής σημαίας που θυμίζει τη θρυλική μουτσούνα 
της Vespa στο πίσω. Ματ φινίρισμα με γυαλιστερή λωρίδα στο κέντρο και δίχρωμη ρίγα στα πλαϊνά. Μηχανισμός 
ζελατίνας αλουμινίου με τρίχρωμο φινίρισμα στα χρώματα της Ιταλικής σημαίας. Μικρομετρικό λουράκι και εσωτερική, 
αφαιρούμενη, αναπνέουσα επένδυση από καινοτόμο 3D υλικό. ECE 22.05. Made in ITALY.

Demi-jet helmet made of ABS material, finished in eco-stitched leather on the shell. Matt painting with shiny central band. 
Round decal on the sides of the shell.Logo Vespa on the front & tricolor friezes on the back. Aluminum visor buckles with 
tricolor painting .Micrometric buckle. Innovative breathable interior in 3D fabric. ECE 22.05 approval. Made in ITALY.

XS 606128M01F

S 606128M02F

M 606128M03F

L 606128M04F

XL 606128M05F

ΛΕΥΚΟ

XS 606739M01MB

S 606739M02MB

M 606739M03MB

L 606739M04MB

XL 606739M05MB

ΜΠΛΕ

XS 606739M01MR

S 606739M02MR

M 606739M03MR

L 606739M04MR

XL 606739M05MR

ΚΟΚΚΙΝΟ

XS 606747M01

S 606747M02

M 606747M03

L 606747M04

XL 606747M05

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
REMOVABLE LINING

S 606748M01

M 606747M03

L 606748M02

ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙΑ
CHEEKS PADS

Κράνη / Helmets

XS 606137M01C

S 606137M02C

M 606137M03C

L 606137M04C

XL 606137M05C

ΜΑΥΡΟ

ΚΙΤ ΒΙΔΕΣ ΚΡΑΝΟΥΣ
FLAG COLOR BUCKLES KIT

κωδ. 606746M

ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΦΙΜΕ
SMOKED VISOR

κωδ. 606749M

ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΔΙΑΦΑΝΗ 
ClEAR VISOR

κωδ. 606611M
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XS 606524M01Y

S 606524M02Y

M 606524M03Y

L 606524M04Y

XL 606524M05Y

KItΡΙΝΟ

XS 606524M01A

S 606524M02A

M 606524M03A

L 606524M04A

XL 606524M05A

ΓΑΛΑΖΙΟ

ΚΡΑΝΟΣ V-StRIPES / V-StRIPES HElMEt

Κράνη / Helmets

ΚΡΑΝΟΣ V-StRIPES / V-StRIPES HElMEt
Demi jet από ABS με μηχανισμό ζελατίνας από αλουμίνιο στο ίδιο χρώμα με το κράνος. Λογότυπο Vespa στο πλάι με τα 
χρώματα της Ιταλικής σημαίας σε ασπίδα και νέο γραφικό κράνους ίδιο με αυτό της νέας σειράς lifestyle, Vespa V-Stri-
pes. Διαθέτει εσωτερική επένδυση υποαλλεργική, αφαιρούμενη και πλενόμενη και μικρομετρικό λουράκι. Έγκριση 
ECE 22.05. Made in Italy.
Demi-jet shell made in ABS material with aluminium buckles in same color of the shell.
Innovative anallergic frabic; micrometric buckle patented, ECE 22.05 Homologation. Made in ITALY

Κράνη / Helmets

XS 606524M01R

S 606524M02R

M 606524M03R

L 606524M04R

XL 606524M05R

XS 606524M01B

S 606524M02B

M 606524M03B

L 606524M04B

XL 606524M05B

XS 606524M01W

S 606524M02W

M 606524M03W

L 606524M04W

XL 606524M05W

ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΑΥΡΟ ΛΕΥΚΟ

Επιλογή από τρεις διαφορετικές ζελατίνες, στάνταρντ, μεγάλη ή με εγκοπή για μεγαλύτερη άνεση.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΡΑΝΟΥΣ V-StRIPES / V-StRIPES HElMEt SPARE PARtS

ΒΙΔΕΣ ΚΡΑΝΟΥΣ ΓΑΛΑΖΙΕΣ
AZURE BUCKlES

κωδ. 606526MA

ΒΙΔΕΣ ΚΡΑΝΟΥΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ
yEllOW BUCKlES

κωδ. 606526MY

ΒΙΔΕΣ ΚΡΑΝΟΥΣ ΜΑΥΡΕΣ
BLACK BUCKLES

κωδ. 606526MB

ΒΙΔΕΣ ΚΡΑΝΟΥΣ ΛΕΥΚΕΣ
WHItE BUCKlES

κωδ. 606526MW

ΒΙΔΕΣ ΚΡΑΝΟΥΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ
RED BUCKlES

κωδ. 606526MR

ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΜΕ ΕΓΚΟΠΗ
NOSE VISOR 06

κωδ. 606527M

ΖΕΛΑΤΙΝΑ
StANDARD VISOR

κωδ. 606611M

ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΜΕΓΑΛΗ
lONG VISOR 

κωδ. 604405M

In order ho have more confort you can choose  the visor you: long, with ergonomic shape, or standard shape.
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XS 605914M01W

S 605914M02W

M 605914M03W

L 605914M04W

XL 605914M05W

ΛΕΥΚΟ

ΚΡΑΝΟΣ  VJ/ VJ HELMET

Κράνη / Helmets

XS 606656M01RD

S 606656M02RD

M 606656M03RD

L 606656M04RD

XL 606656M05RD

XS 605914M012

S 605914M022

M 605914M032

L 605914M042

XL 605914M052

XS 605914M012M

S 605914M022M

M 605914M032M

L 605914M042M

XL 605914M052M

XS 605914M01R

S 605914M02R

M 605914M03R

L 605914M04R

XL 605914M05R

ΚΟΚΚΙΝΟ VIGNOlA

ΜΑΥΡΟ

ΜΑΥΡΟ ΜΑΤ

XS 605914M01G

S 605914M02G

M 605914M03G

L 605914M04G

XL 605914M05G

XS 606656M01CO

S 606656M02CO

M 606656M03CO

L 606656M04CO

XL 606656M05CO

ΓΚΡΙ DOlOMItI ΚΟΡΑΛΙ

ΚΟΚΚΙΝΟ PASSIONE

ΚΡΑΝΟΣ VJ/ VJ HElMEt
Κέλυφος από ABS με εξωτερική διάφανη ζελατίνα και εσωτερικά αναδιπλούμενη φιμέ. Με περιμετρική μπορντούρα 
χρωμιωμένη, διαθέτει αποσπώμενη εσωτερική επένδυση που πλένεται και μικρομετρικό λουράκι. Μεγέθη από XS ως 
XL. Έγκριση ECE 22.05.

ABS Shell. Full length clear visor Jet Helmet with internal retractable short sun visor. Chinstrap with micrometric reten-
tion system. Removable, washable and breathable lining. ECE 22.0 approved. Available in 5 sizes (XS-XL).

Κράνη / Helmets

XS 606656M01AZ

S 606656M02AZ

M 606656M03AZ

L 606656M04AZ

XL 606656M05AZ

ΓΑΛΑΖΙΟ

XS 606703M01CA

S 606703M02CA

M 606703M03CA

L 606703M04CA

XL 606703M05CA

ΑΣΗΜΙ/ΓΑΛΑΖΙΟ

XS 606656M01BG

S 606656M02BG

M 606656M03BG

L 606656M04BG

XL 606656M05BG

ΜΠΕΖ
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ΚΡΑΝΟΣ VJ 1 / VJ 1 HElMEt
Κέλυφος από ABS με εσωτερικά αναδιπλούμενη φιμέ ζελατίνα. Με περιμετρική μπορντούρα χρωμιωμένη, διαθέτει 
αποσπώμενη εσωτερική επένδυση που πλένεται και μικρομετρικό λουράκι. Μεγέθη από XS ως XL. Έγκριση ECE 22.05.

ABS Shell. Full Jet helmet, strap with  micrometric retention system. Removable, washable and breathable lining. 
ECE 22.05 approved. Available in 5 sizes (XS-XL).

XS 605915M012

S 605915M022

M 605915M032

L 605915M042

XL 605915M052

ΜΑΥΡΟ

XS 606657M01YL

S 606657M02YL

M 606657M03YL

L 606657M04YL

XL 606657M05YL

ΚΙΤΡΙΝΟ

XS 606657M01GN

S 606657M02GN

M 606657M03GN

L 606657M04GN

XL 606657M05GN

ΠΡΑΣΙΝΟ

XS 606657M01GR

S 606657M02GR

M 606657M03GR

L 606657M04GR

XL 606657M05GR

ΓΚΡΙ

XS 605915M01W

S 605915M02W

M 605915M03W

L 605915M04W

XL 605915M05W

ΛΕΥΚΟ

XS 605915M01A

S 605915M02A

M 605915M03A

L 605915M04A

XL 605915M05A

ΜΠΛΕ

Κράνη / Helmets Κράνη / Helmets

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΖΕΛΑΤΙΝΑ
ClEAR ExtERNAl VISOR

κωδ. 606098M

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΦΙΜΕ 50%
INNER SUN VISOR (SMOKED 50%)

κωδ. 606100M

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΦΙΜΕ 80%
INNER SUN VISOR (SMOKED 80%) 

κωδ. 606099M

ΒΙΔΕΣ ΚΡΑΝΟΥΣ
BUCKlES KIt

κωδ. 606101M

ΚΡΑΝΟΣ VJ 1 / VJ 1 HElMEt

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΡΑΝΟΥΣ VJ - VJ 1 / VJ - VJ 1 HElMEt SPARE PARtS

XS 606657M01OR

S 606657M02OR

M 606657M03OR

L 606657M04OR

XL 606657M05OR

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
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Κράνη / Helmets Κράνη / Helmets

ΚΡΑΝΟΣ VISOR 3.0 / VISOR 3.0 HELMET

ΚΡΑΝΟΣ VISOR 3.0  / VISOR 3.0 HElMEt
Demi Jet από ABS με ζελατίνα. Mε τελείωμα από οικολογικό δέρμα ραμμένο στο περίβλημα και λογότυπο VESPA 
εγχάρακτο στο πίσω μέρος. Αφαιρούμενη επένδυση και μικρομετρικό λουράκι. ECE 22.05. Made in Italy.

Demi-jet helmet made in ABS material finished in eco-stitched leather on the shell complete of 2mm transparent visor 
with anti scratch treatment and aluminum buckles. Engraved Vespa Logo on the back shell. Micrometric retention system 
with antitheft ring. Better fit: more embracing innovative breathable interior in 3D fabric. New customize inner lining 
washable and removable.  ECE 22.05 homologation. Made in ITALY.

XS 606783M01W

S 606783M02W

M 606783M03W

L 606783M04W

XL 606783M05W

ΛΕΥΚΟ

XS 606783M01BO

S 606783M02BO

M 606783M03BO

L 606783M04BO

XL 606783M05BO

ΜΠΕΖ

XS 606783M01VG

S 606783M02VG

M 606783M03VG

L 606783M04VG

XL 606783M05VG

ΠΡΑΣΙΝΟ

XS 606783M01GO

S 606783M02GO

M 606783M03GO

L 606783M04GO

XL 606783M05GO

ΚΙΤΡΙΝΟΓΑΛΑΖΙΟ

XS 606783M01AP

S 606783M02AP

M 606783M03AP

L 606783M04AP

XL 606783M05AP

XS 606783M01RM

S 606783M02RM

M 606783M03RM

L 606783M04RM

XL 606783M05RM

ΚΟΚΚΙΝΟ VIGNOlA

XS 606783M01R

S 606783M02R

M 606783M03R

L 606783M04R

XL 606783M05R

ΚΟΚΚΙΝΟ

XS 606783M01GT

S 606783M02GT

M 606783M03GT

L 606783M04GT

XL 606783M05GT

ΓΚΡΙ tItANIO

XS 606783M01GM

S 606783M02GM

M 606783M03GM

L 606783M04GM

XL 606783M05GM

ΓΚΡΙ

XS 606783M01BL

S 606783M02BL

M 606783M03BL

L 606783M04BL

XL 606783M05BL

ΜΠΛΕ
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Κράνη / Helmets Κράνη / Helmets

ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΦΙΜΕ 
SMOKED VISOR

κωδ. 606749M

ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΔΙΑΦΑΝΗ
ClEAR VISOR

κωδ. 606611M

ΚΙΤ ΒΙΔΕΣ
CHROMED BUCKLES KIT (2PCS)

κωδ. 695929M

XS 606785M01

S 606785M02

M 606785M03

L 606785M04

XL 606785M05

ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
CUSTOM REMOVABLE LINING

S 606784M01

M 606784M02

L 606784M03

ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙΑ
CHEEKS PADS

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΡΑΝΟΥΣ VISOR 3.0 / VISOR 3.0  HElMEt SPARE PARtS

XS 606783M01GD

S 606783M02GD

M 606783M03GD

L 606783M04GD

XL 606783M05GD

ΓΚΡΙ DOlOMItI

XS 606783M01MB

S 606783M02MB

M 606783M03MB

L 606783M04MB

XL 606783M05MB

ΜΠΛΕ ARMONIA

XS 606783M01B

S 606783M02B

M 606783M03B

L 606783M04B

XL 606783M05B

ΜΑΥΡΟ 

ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
CUStOM REMOVABlE lINING

XS 606783M01BG

S 606783M02BG

M 606783M02BG

L 606783M02BG

XL 606783M02BG

ΛΕΥΚΟ 

XS 606783M01DR

S 606783M02DR

M 606783M03DR

L 606783M04DR

XL 606783M05DR

ΚΟΚΚΙΝΟ PROFONDO
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XS 606421M01Y

S 606421M02Y

M 606421M03Y

L 606421M04Y

XL 606421M05Y

XS 606421M01R

S 606421M02R

M 606421M03R

L 606421M04R

XL 606421M05R

ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΙΤΡΙΝΟ ΜΠΛΕ
XS 606421M01B

S 606421M02B

M 606421M03B

L 606421M04B

XL 606421M05B

XS 606421M01W

S 606421M02W

M 606421M03W

L 606421M04W

XL 606421M05W

ΛΕΥΚΟ
XS 606421M01FX

S 606421M02FX

M 606421M03FX

L 606421M04FX

XL 606421M05FX

ΦΟΥΞΙΑ
XS 606421M01BK

S 606421M02BK

M 606421M03BK

L 606421M04BK

XL 606421M05BK

XS 606421M01EG

S 606421M02EG

M 606421M03EG

L 606421M04EG

XL 606421M05EG

ΜΑΥΡΟ

ΠΡΑΣΙΝΟ

Κράνη / Helmets

ΚΡΑΝΟΣ VESPA COlOR / VESPA COlOR HElMEt
Jet με κέλυφος από ABS και ανακλαστική περιμετρική λωρίδα με τα χρώματα της Ιταλικής σημαίας στο πλάι αριστερά. 
Διαθέτει  υποαλλεργική επένδυση και μικρομετρικό λουράκι. Μade in Italy. Έγκριση ECE 22.05.

ABS Jet Shell. Reflecting piping finishing on edge with tricolor flag label on the left bottom side. Hypoallergenic Inner in  
premium lining. Micrometic retemtion system. ECE 22.05 Homologation. Made in Italy.

ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΔΙΑΦΑΝΗ
ClEAR VISOR

ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΦΙΜΕ
SMOKED VISOR

ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΜΕΓΑΛΗ
3 SNAP VISOR

ΓΕΙΣΟ ΚΡΑΝΟΥΣ
3 SNAP PEAK

κωδ. 606414M κωδ. 606415M κωδ. 605566M κωδ. 605567M

ΚΡΑΝΟΣ NAZIONI  2.0 / NAZIONI 2.0 HElMEt

ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΚΡΑΝΟΥΣ / COlOR HElMEtS VISORS

Κράνος Jet με 5 κουμπιά κέλυφος από θερμοπλαστικό υλικό. Διαθέτει μικρομετρικό λουράκι και ανθεκτική εσωτερική 
επένδυση, με αφαιρούμενα και πλενόμενα μαξιλαράκια. Με χρωμιωμένο περιμετρικό φινίρισμα και βαφή κελύφους με 
επεξεργασία ενάντια στην UV ακτινοβολία. Έγκριση ECE 22.05.

XS 606378M01I

S 606378M02I

M 606378M03I

L 606378M04I

XL 606378M05I

ITALY
XS 606378M01UK

S 606378M02UK

M 606378M03UK

L 606378M04UK

XL 606378M05UK

UK

XS 606379M01F

S 606379M02F

M 606379M03F

L 606379M04F

XL 606379M05F

FRANCE

Κράνη / Helmets

Jet helmet with 5 snaps. Thermoplastic shell. Micrometric retemption system. High resistant lining. Vespa unique chro-
med finishing on the edge of the shell. Removable washable cheek pads. UV proof painting. ECE 22.05 homologated.

XS 606461M01

S 606461M02

M 606461M03

L 606461M04

XL 606461M05

ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙΑ
CHEEK PADS

ΖΕΛΑΤΙΝΑ BUBBlE
BUBBLE CLEAR VISOR

κωδ. 606460M

ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΡΑΝΟΣ / KID HElMEt

50 605311M0AT

52 605311M0BT

54 605311M0CT

55 605311M0DT

ITALY KID
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XS 605470M012

S 605470M022

M 605470M032

L 605470M042

XL 605470M052

XS 605470M01A

S 605470M02A

M 605470M03A

L 605470M04A

XL 605470M05A

XS 605470M01N

S 605470M02N

M 605470M03N

L 605470M04N

XL 605470M05N

XS 605470M01M

S 605470M02M

M 605470M03M

L 605470M04M

XL 605470M05M

ΜΑΥΡΟ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ

ΓΑΛΑΖΙΟ

ΜΑΥΡΟ ΜΑΤ

ΜΠΛΕ

Demi Jet από ABS χωρίς ζελατίνα. Διαθέτει λεπτομέρειες από οικολογικό δέρμα ενώ μπορούν να τοποθετηθούν σε αυτό 
κουμπωτή ζελατίνα ή γείσο και γυαλιά κράνους. Με υποαλλεργική επένδυση και μικρομετρικό λουράκι. Έγκριση ECE 22.05.

ABS Shell, synthetic leather edge trim. Inner lining in antiallergenic synthetic leather and fabric. Micrometric retention 
system, synthetic leather chin guard & goggle holder, with green Vespa tab. Bar code logo with tricolor flag on the side. 
ECE 22.05 approved.

ΚΡΑΝΟΣ P-xENtIAl/ P-xENtIAl HElMEt

Κράνη / Helmets

κωδ. 605566M κωδ. 605567M

ΚΡΑΝΟΣ P-xENtIAl/ P-xENtIAl HElMEt

XS 605470M01B

S 605470M02B

M 605470M03B

L 605470M04B

XL 605470M05B

ΛΕΥΚΟ

Κράνη / Helmets

ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΜΕΓΑΛΗ
3 SNAP VISOR

ΓΕΙΣΟ ΚΡΑΝΟΥΣ
3 SNAP PEAK
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Οι πρωταγωνιστές του απαράμιλλου στυλ της Vespa,  
τα μπουφάν και τα τζάκετ συνδυάζουν αρμονικά 
την κομψότητα με την πρακτικότητα.

ΤΖΑΚΕΤ
JACKETS

Jackets are the main characters of of the Vespa elegant yet 
accessible expressive format that ironically and irreverently 
combines practicality and functionality.  
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Capispalla / JacketsΤζάκετ - Μπουφάν / Jackets

ΤΖΑΚΕΤ VESPA MODERNISt /tRENCH VESPA MODERNISt
Αδιάβροχο μακρύ τζάκετ για αστική χρήση με κουκούλα, ανακλαστικά στοιχεία και ρυθμιζόμενα μανίκια. Θέση για 
προστασίες ώμου και αγκώνα κωδικός 606787M (διατίθεται χωριστά). Θέση για προστασία πλάτης CE En 1621-2:2014 
606788Μ (διατίθεται χωριστά). Ελαστικό τελείωμα στα μανίκια με θέση για τον αντίχειρα. Σήμα στόχος στα χρώματα της 
Ιταλικής σημαίας ανακλαστικό στην κουκούλα. Φερμουάρ με σχέδιο της μουτσούνας Sprint. Βάρος: 1,10Kg. Σήμα με το 
προφίλ της Vespa Primavera και τρίγωνο στο δεξί μανίκι. Λογότυπο Vespa κόκκινο αριστερά στο πέτο.

Long jacket,light and comfortable, with hood, for urban use. Combines the style and the Vespa details with materials 
and technical features that make it the perfect garment for your Vespa riding in any weather condition and can be 
equipped with CE EN1621-1 liv, shoulder and elbow protectors.

ΜΠΛΕ/BlUE
S 606755M01TV

M 606755M02TV

L 606755M03TV

XL 606755M04TV

XXL 606755M05TV

XXXL 606755M06TV
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Τζάκετ - Μπουφάν / Jackets Τζάκετ - Μπουφάν / Jackets

ΜΠΛΕ/BlUE
S 606756M01JV

M 606756M02JV

L 606756M03JV

XL 606756M04JV

XXL 606756M05JV

XXXL 606756M06JV

Αδιάβροχο Nylon ύφασμα με ανακλαστικά ένθετα πίσω. Αποσπώμενα προστατευτικά ώμου και αγκώνα Liv.1 CE En 1621-
1:2012. Θέση για προστασία πλάτης CE EΝ1621-2:2014. Σταθερή επένδυση και θέση για τον αντίχειρα στα μανίκια. Βάρος 
περίπου 1,0Kg. Σήμα με το προφίλ της Vespa Primavera και τρίγωνο στο δεξί μανίκι. Λογότυπο Vespa κόκκινο αριστερά 
στο πέτο.

ΜΠΟΥΦΑΝ MODERNISt/MODERNISt BOMBER

Short jacket for free-time, combines the unmistakable style of Vespa with technical fabrics and CE En1621-1 liv pro-
tection to give you a product that can join Vespa daily riding in complete safety and comfort. EN certified
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Αντιανεμικό γιλέκο διπλής όψης με ανακλαστικές λωρίδες στη μια πλευρά. Εξωτερικό αδιάβροχο ύφασμα από nylon, αναπνέον 
με ανακλαστικές λεπτομέρειες. Εσωτερικό από μονωτικό υλικό 100gr mt/q. Μπλε λογότυπο Vespa πίσω. Κόκκινο λογότυπο 
Vespa εμπρός. Φερμουάρ από σιλικόνη σε σχέδιο της μουτσούνας του οχήματος στα χρώματα της Ιταλικής σημαίας.

ΓΙΛΕΚΟ MODERNISt/  MODERNISt SlEEVElESS VESt

Reversible quilted gilet, with the unmistakable Vespa style, makes your travels and your free time even more fun, thanks 
to a clean and elegant look and at the same time a higher level of safety while riding.

Τζάκετ - Μπουφάν / Jackets Τζάκετ - Μπουφάν / Jackets

ΑΝΔΡΙΚΟ / MAN

S 606638M01B

M 606638M02B

L 606638M03B

XL 606638M04B

XXL 606638M05B

XXXL 606638M06B

S 606640M01R

M 606640M02R

L 606640M03R

XL 606640M04R

XXL 606640M05R

XXXL 606640M06R

Αδιάβροχο μπουφάν από νάιλον με αντιανεμική επένδυση σε αντίθεση χρώματος. Διαθέτει αδιάβροχο φερμουάρ  
και ανακλαστικές λεπτομέρειες για μεγαλύτερη ορατότητα.

Αντιανεμικό γιλέκο με αφαιρούμενο λαιμό και αδιάβροχο φερμουάρ. Διαθέτει πλευρικά λουριά ρυθμιζόμενα και 
ανακλαστικές λεπτομέρειες για μεγαλύτερη ορατότητα.

ΜΠΟΥΦΑΝ V-StRIPES / V-StRIPES BOMBER

ΓΙΛΕΚΟ UNISEx/  UNISEx SlEEVElESS VESt

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ / WOMAN

S 606639M01V

M 606639M02V

L 606639M03V

XL 606639M04V

XXL 606639M05V

Jacket in water resistant nylon, with windstopping lining in contrasting color. 
Featuring a water resistant zipper and reflective details for a higher visibility.

Wind-stopping vest with removable neck detail and water resistant zipper. 
Adjustable fit with side straps and reflective details.

ΜΠΛΕ/BlUE

S 606757M01GV

M 606757M02GV

L 606757M03GV

XL 606757M04GV

XXL 606757M05GV

XXXL 606757M06GV
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Μοναδικός σχεδιασμός, χρώμα, ευκολία στη χρήση, άνεση και φυσικά 
ασφάλεια. Όλα αυτά κυριολεκτικά στα χέρια σας.
Exclusive design, color and easy to use, and do not forget 
comfort fit, safety and full control of your Vespa.
All this literally in your hands

ΓΑΝΤΙΑ
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Από ελαστικό ύφασμα ιδανικά για πιο θερμά κλίματα: το ύφασμα από μικροΐνες clarino με τα αεριζόμενα ένθετα 
παρέχουν μεγαλύτερη άνεση. Ιδανικά για αστική χρήση και μικρά ταξίδια κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Από διάτρητο, 
ελαστικό ύφασμα με ένθετο από ανθεκτικό suede ύφασμα στην παλάμη Μανσέτα από neoprene με κλείσιμο με Velcro. 
Προστατευτικά αρθρώσεων από θερμοπλαστικό πλαστικό. Βάρος 0,10kg. Λογότυπο Vespa. Χρώμα μπλε στο γραφικό 
modernists. EN 13594.

Από ελαστικό ύφασμα ιδανικά για πιο θερμά κλίματα: το ύφασμα από μικροΐνες clarino με τα αεριζόμενα ένθετα 
παρέχουν μεγαλύτερη άνεση. Ιδανικά για αστική χρήση και μικρά ταξίδια κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Από διάτρητο, 
ελαστικό ύφασμα με ένθετο από ανθεκτικό suede ύφασμα στην παλάμη Μανσέτα από neoprene με κλείσιμο με Velcro. 
Προστατευτικά αρθρώσεων από θερμοπλαστικό πλαστικό. Βάρος 0,10kg. Λογότυπο Vespa. Χρώμα μπλε στο γραφικό 
modernists. EN 13594.

ΓΑΝΤΙΑ MODERNISt / MODERNISt GlOVES ΓΑΝΤΙΑ COlORS / COlORS GlOVES

Γάντια / Gloves

Stretch textile gloves very good for warm climates: their Clarino microfiber and vented inserts provide great comfort of 
use and air transpiration. For short touring and urban commuting during summer time. Punched mesh fabric. Elasticized 
fabric. High resistant suede microfiber palm. Neoprene cuff with Velcro closure. Thermoplastic rubber knuckle 
protectors. Product weight: 0,10 kgs. Vespa Logo injected ot the top of the hand. Certified EN 13594.

Stretch textile gloves very good for warm climates: their Clarino microfiber and vented inserts provide great comfort of 
use and air transpiration. For short touring and urban commuting during summer time. Punched mesh fabric. Elasticized 
fabric. High resistant suede microfiber palm. Neoprene cuff with Velcro closure. Thermoplastic rubber knuckle 
protectors. Product weight: 0,10 kgs. Vespa Logo injected ot the top of the hand. Certified EN 13594.

Γάντια / Gloves

ΠΡΑΣΙΝΟ/GREEN ΚΙΤΡΙΝΟ/yEllOW

ΜΑΥΡΟ/BlACK
S 606759M01VGBK

M 606759M02VGBK

L 606759M03VGBK

XL 606759M04VGBK

XL 606759M05VGBK

XXXL 606759M06VGBK

S 606759M01VGR

M 606759M02VGR

L 606759M03VGR

XL 606759M04VGR

XL 606759M05VGR

XXXL 606759M06VGR

S 606759M01VGB

M 606759M02VGB

L 606759M03VGB

XL 606759M04VGB

XL 606759M05VGB

XXXL 606759M06VGB

ΚΟΚΚΙΝΟ/RED ΜΠΛΕ/BlUE

S 606759M01VGG

M 606759M02VGG

L 606759M03VGG

XL 606759M04VGG

XL 606759M05VGG

XXXL 606759M06VGG

S 606759M01VGY

M 606759M02VGY

L 606759M03VGY

XL 606759M04VGY

XL 606759M05VGY

XXXL 606759M06VGY

ΜΠΛΕ/BlUE
S 606758M01GV

M 606758M02GV

L 606758M03GV

XL 606758M04GV

XXL 606758M05GV

XXXL 606758M06GV
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Απαραίτητο ρούχο για κάθε Vespista. Καθαρές γραμμές, μοναδική 
ποιότητα: η ουσία της Vespa. Απαραίτητο ρούχο για κάθε Vespista. 
Καθαρές γραμμές, μοναδική ποιότητα: η ουσία της Vespa.

A must-have garment in the wardrobe of any Vespista.
Essential lines and exquisite quality: the true Vespa spirit.

SWEATSHIRTS
ΖΑΚΕΤΕΣ
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ΖΑΚΕΤΑ V-StRIPES  / V-StRIPES SWEAtSHIRt  

ΖΑΚΕΤΑ MODERNISt ΑΝΔΡΙΚΗ  / MAN MODERNISt SWEAtSHIRt

Ζακέτα με κουκούλα από neoprene και αδιάβροχο φερμουάρ. Αντιανεμική επένδυση με αντίθεση χρώματος  
και ανακλαστικά στοιχεία.

Ζακέτα με κουκούλα από βαμβάκι, για χρήση όλες τις εποχές. Λογότυπο Vespa ραμμένο μπροστά και φερμουάρ σε 
έντονο κόκκινο χρώμα. Σχέδιο της Vespa Primavera στο δεξί μανίκι  ραμμένο πάνω στο τρίγωνο ένθετο. Ελαστικά 
τελειώματα στα μανίκια και την μέση με κόκκινες-άσπρες ρίγες. Τρίχρωμο πλεκτό κορδόνι στην κουκούλα. Ελαστική 
λαβή του φερμουάρ από σιλικόνη στο θρυλικό σχέδιο της μουτσούνας της Vespa. Ένθετο στόχος στα χρώματα της 
Ιταλικής σημαίας στην κουκούλα.

Hoodie in neoprene with water resistant zipper. Anti-wind lining in a contrasting colour on the front and in the hood. 
Embroidered reflective patches.

Hoodie in cotton (no brushed) for all seasons use. Vespa patch on front, contrast color zipper. Vespa Primavera shape 
stitching on triangle patch, positioned on right sleeve. Elastic wrist & waist edges; double frontal pockets. Tricolor 
reflective patch on the hoody. Silicon Zip puller recalling the shape of the iconic Vespa steering tube cover

Ζακέτες / Sweatshirt

ΑΝΔΡΙΚΟ/MAN
S 606636M01B

M 606636M02B

L 606636M03B

XL 606636M04B

XXL 606636M05B

XXXL 606636M06B

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ /WOMAN
S 606637M01V

M 606637M02V

L 606637M03V

XL 606637M04V

XXL 606637M05V

ΜΠΛΕ/BlUE
S 606741M01B

M 606741M02B

L 606741M03B

XL 606741M04B

XXL 606741M05B

XXXL 606741M06B

ΚΟΚΚΙΝΗ/RED
S 606741M01R

M 606741M02R

L 606741M03R

XL 606741M04R

XXL 606741M05R

XXXL 606741M06R

Ζακέτες / Sweatshirt134 135



T-SHIRT &
POLO

Χρώμα και μόδα: μοντέρνα και trendy μπλουζάκια polo 
με το απαράμιλλο στυλ Vespa.

Colour and fashion: contemporary, trendy 
T-shirts and polo shirts in exclusive Vespa style.
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T-Shirt T-Shirt

ΑΝΔΡΙΚΟ t-SHIRt MODERNISt/ MAN MODERNISt t-SHIRt
T-shirt από 100% βαμβάκι με υδατογραφία τρίγωνο γραφική με στο σχήμα της Vespa Primavera ραμμένο στο μπροστινό 
μέρος. Ανακλαστικό ένθετο στο δεξί μανίκι και ραμμένο λογότυπο Vespa στο πίσω μέρος. Με επεξεργασία πρόπλυσης για 
καλύτερη εφαρμογή.

T-shirt in 100% cotton with a waterprinting triangle graphic and Vespa Primavera shape stitching on front. Contrast sti-
tching on side opening. Tricolor reflective patch on sleeve, Vespa logo on back. Pre-wash treatment to stabilize the fitting.

ΜΠΛΕ/BlUE
S 606742M01B

M 606742M02B

L 606742M03B

XL 606742M04B

XXL 606742M05B

XXXL 606742M06B

ΚΙΤΡΙΝΟ/yEllOW
S 606742M01Y

M 606742M02Y

L 606742M03Y

XL 606742M04Y

XXL 606742M05Y

XXXL 606742M06Y

ΛΕΥΚΟ/WHItE
S 606742M01W

M 606742M02W

L 606742M03W

XL 606742M04W

XXL 606742M05W

XXXL 606742M06W
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T-SHIRT “70 YEARS YOUNG” /  “70 YEARS YOUNG” T-SHIRT
Μπλούζα t-shirt ανδρικό σε διχρωμία με σχέδιο Vespa με σήμα Vespa 70 στο μανίκι. 
Από 95% βαμβάκι και 5% elastane σε casual fit.

ΜΩΒ/PURPlE

T-Shirt

S 606509M01P

M 606509M02P

L 606509M03P

XL 606509M04P

XXL 606509M05P

XXXL 606509M06P

ΛΕΥΚΟ/WHItE

S 606509M01W

M 606509M02W

L 606509M03W

XL 606509M04W

XXL 606509M05W

XXXL 606509M06W

Bicolor short sleeves t-shirt, printed with a graphic that celebrates Vespa as an Italian design icon, 
in soft anti-wrinkle cotton. Regular fit.

t-SHIRt ΠΑΙΔΙΚΟ “70 yEARS yOUNG” / KID’S “70 yEARS yOUNG” t-SHIRt
Μπλούζα t-shirt παιδικό σε διχρωμία με σχέδιο Vespa με σήμα  Vespa 70 στο μανίκι. 
Από 95% βαμβάκι και 5% elastane σε casual fit.

ΛΕΥΚΟ/WHItE ΦΟΥΞΙΑ/FUCHSIA

T-Shirt

5/6 606513M01W

7/8 606513M02W

9/10 606513M03W

5/6 606513M01F

7/8 606513M02F

9/10 606513M03F

Bicolor short sleeves t-shirt, printed with a graphic that celebrates Vespa as an Italian design icon, 
in soft anti-wrinkle cotton. Regular fit.

t-SHIRt ΑΝΔΡΙΚΟ V-StRIPES / MAN’S V-StRIPES t-SHIRt

t-SHIRt ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ V-StRIPES / WOMAN’S V-StRIPES t-SHIRt

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ /WOMAN

ΦΟΥΞΙΑ

S 606511M01F

M 606511M02F

L 606511M03F

XL 606511M04F

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ /WOMAN

ΑΝΔΡΙΚΟ/MAN

ΑΝΔΡΙΚΟ/MAN

XS 606633M01F

S 606633M02F

M 606633M03F

L 606633M04F

XL 606633M05F

S 606632M01B

M 606632M02B

L 606632M03B

XL 606632M04B

XXL 606632M05B

XXXL 606632M06B

T-shirt από 100% βαμβάκι με τυπωμένη λεπτομέρεια εμπρός. Ανακλαστικά λογότυπα.

T-shirt από 100% βαμβάκι με τυπωμένη λεπτομέρεια εμπρός. Ανακλαστικά λογότυπα. Σε άνετη, θηλυκή γραμμή.

T-shirt in 100% cotton with a printed stripe detail. Embroidered reflective patches. Regular fit.

T-shirt in 100% cotton. Embroidered reflective patches. Contrasting detail on the collar. Feminine and comfortable fit.
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T-Shirt

t-SHIRt “COlORS lOGO” ΑΝΔΡΙΚΟ / MEN’S “COlORS lOGO” t-SHIRt
Ανδρικό t-shirt με λογότυπο Vespa μπροστά, από 100% βαμβάκι. Σε τρία χρώματα και μεγέθη από S ως XL.
Men’s T-shirt with contrasting printed Vespa logo. 100% combed cotton.
Available in three colour versions: light blue, bordeaux, purple. Sizes: S - M - L - XL

S 606229M01A

M 606229M02A

L 606229M03A

XL 606229M04A

ΓΑΛΑΖΙΟ/AZURE

S 606229M01X

M 606229M02X

L 606229M03X

XL 606229M04X

ΜΠΟΡΝΤΩ/BORDEAUx

S 606229M01V

M 606229M02V

L 606229M03V

XL 606229M04V

ΜΩΒ/PURPlE

t-SHIRt “COlORS lOGO” ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ / WOMEN’S “COlORS lOGO” t-SHIRt
Γυναικείο t-shirt με λογότυπο Vespa μπροστά, από 100% βαμβάκι. Σε τρία χρώματα και μεγέθη από S ως XL.

Women’s T-shirt with contrasting printed Vespa logo. 100% combed cotton. 
Available in three colour versions: green, fuchsia, purple. Sizes: S - M - L - XL

S 606231M01P

M 606231M02P

L 606231M03P

XL 606231M04P

ΡΟΖ/PINK

S 606231M01G

M 606231M02G

L 606231M03G

XL 606231M04G

ΠΡΑΣΙΝΟ/GREEN

S 606231M01V

M 606231M02V

L 606231M03V

XL 606231M04V

ΜΩΒ/PURPlE
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T-Shirt

t-SHIRt “COlORS lOGO” ΠΑΙΔΙΚΟ / CHIlDREN’S “COlORS lOGO” t-SHIRt
Παιδικό t-shirt με λογότυπο Vespa μπροστά, από 100% βαμβάκι. Σε τρία χρώματα και μεγέθη 5/6, 7/8 & 9/10 ετών.

Children’s T-shirt with contrasting printed Vespa logo. 100% combed cotton. 
Available in two colour versions: green/purple, light blue/green. Sizes: 5/6, 7/8, 9/10

5/6 606233M01A

7/8 606233M02A

9/10 606233M03A

ΓΑΛΑΖΙΟ/AZURE

5/6 606233M01G

7/8 606233M02G

9/10 606233M03G

ΠΡΑΣΙΝΟ/GREEN

T-ShirtT-Shirt144 145
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Polo Polo

POLO V-STRIPES / V-STRIPES POLO SHIRT
Polo από 100% βαμβάκι με μοτίφ jacquard. Ιδιαίτερες λεπτομέρειες όπως το διαφορετικού χρώματος κουμπί, το σχέδιο 
στο γιακά και τα ανακλαστικά λογότυπα.

Polo in 100% cotton with jacquard micro motif. Surprising details: a different button, the printed undercollar, 
the reflective patches, the contrasting profiles.

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ /WOMAN

ΑΝΔΡΙΚΟ /MAN
S 606634M01B

M 606634M02B

L 606634M03B

XL 606634M04B

XXL 606634M05B

XXXL 606634M06B

S 606635M01B

M 606635M02B

L 606635M03B

XL 606635M04B

XXL 606635M05B
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POlO “VESPA lOGO” ΑΝΔΡΙΚΟ / MEN’S “VESPA lOGO” POlO SHIRt

POlO “VESPA lOGO” ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ / WOMEN’S “VESPA lOGO” POlO SHIRt

Ανδρικό polo από pique 100% βαμβάκι. Μονόχρωμο με μικρό λογότυπο Vespa στο πέτο και αντίθεση χρώματος στον γιακά. 
Σε δυο χρωματισμούς λευκό με γαλάζιο γιακά και γαλάζιο με μωβ γιακά.

Men’s short sleeved polo shirt in piqué cotton. Solid colour, with embroidered Vespa logo and contrasting collar. 
Available in two colour versions: white/light blue and light blue/purple Sizes: S - M - L - XL

S 606230M01W

M 606230M02W

L 606230M03W

XL 606230M04W

ΛΕΥΚΟ/WHItE

S 606230M01A

M 606230M02A

L 606230M03A

XL 606230M04A

ΓΑΛΑΖΙΟ/AZURE

S 606232M01W

M 606232M02W

L 606232M03W

XL 606232M04W

ΛΕΥΚΟ/WHItE

S 606232M01X

M 606232M02X

L 606232M03X

XL 606232M04X

ΜΠΟΡΝΤΩ/BORDEAUx

Γυναικείο polo από pique 100% βαμβάκι. Μονόχρωμο με μικρό λογότυπο Vespa στο πέτο και αντίθεση χρώματος στον 
γιακά. Σε δυο χρωματισμούς λευκό με μωβ γιακά και μπορντώ με γαλάζιο γιακά.

Women’s short sleeved polo shirt in elastic jersey fabric. Solid colour, with embroidered Vespa logo and contrasting collar.
Available in two colour versions. Colour: white/purple and bordeaux/light blue. Sizes: S-M-L-XL

Polo Polo

ΛΕΥΚΟ/WHItE

5/6 606234M01W

7/8 606234M02W

9/10 606234M03W

Παιδικό polo από pique 100% βαμβάκι. Mονόχρωμο με μικρό λογότυπο Vespa στο πέτο και αντίθεση χρώματος στον 
γιακά σε γαλάζιο χρώμα.

Children’s short sleeved polo shirt in piqué cotton. Solid white, with light blue embroidered Vespa logo and contrasting 
collar. Available in white/light blue. Sizes: 5/6, 7/8, 9/10

POlO “VESPA lOGO” ΠΑΙΔΙΚΟ / KID‘S “VESPA lOGO” POlO SHIRt
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Λειτουργικές και πρακτικές: η προσωπικότητα της Vespa 
σε κάθε λεπτομέρεια.

Functional and practical: Vespa personality in every detail.
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Τσάντες

ΤΣΑΝΤΑ BACKPACK V-StRIPES/ V-StRIPES BACKPACK

ΤΣΑΝΤΑ ΚΡΑΝΟΥΣ V-StRIPES / V-StRIPES DRAWStRING HElMEt BACKPACK
Τσάντα κράνους από nylon με ρυθμιζόμενους ιμάντες ώμου για την μεταφορά της, σε γαλάζιο χρώμα. Ελαστικός ιμάντας 
στο κάτω μέρος σε κίτρινο χρώμα και λογότυπο Vespa με ανακλαστικό υλικό.

ΚΙΤΡΙΝΟ/yEllOW
κωδ. 606663M

ΚΙΤΡΙΝΟ/yEllOW
κωδ. 606661M

ΚΟΚΚΙΝΟ/RED
κωδ. 606671M

Τσάντες

Από nylon με ανακλαστικές λεπτομέρειες. Αναπνέον δικτυωτό υλικό στην πλάτη και κλείσιμο της μπροστινής θήκης 
από ελαστικό ιμάντα με tick-tuck λουκέτο. Λογότυπα και φερμουάρ σε αντίθεση χρώματος. Σε δυο χρώματα ιμάντα 
κίτρινο & κόκκινο.

Backpack in nylon and p.u. with reflective details. Back part in transpirant net, tick-tuck closure with elastic strap, out-
side pocket. Webbing and zippers in contrasting colors.

Drawstring backpack in padded nylon, size suitable to contain a helmet. Adjustable strap in contrasting colour and 
printed webbing. Patch with reflective details.
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ΤΣΑΝΤΑ tOtE V-StRIPES / V-StRIPES tOtE BAG

Τσάντες

ΚΙΤΡΙΝH/yEllOW
κωδ. 606662M

ΚΟΚΚΙΝΟ/RED
κωδ. 606670M

Τσάντα από nylon που μπορεί να μεταμορφωθεί σε backpack χάρη στα αφαιρούμενα λουριά ώμου που διαθέτει. Το 
πίσω μέρος είναι από αναπνέον δικτυωτό υλικό και το κλείσιμο της άνω θήκης είναι από ελαστικό ιμάντα με tick-tuck 
λουκέτο. Λογότυπα και φερμουάρ σε αντίθεση χρώματος. Σε δυο χρώματα κίτρινο & κόκκινο.
Handbag in nylon and p.u. transformable into a backpack. Back part in transpirant net, tick-tuck closure with elastic 
webbing and reflective patches. Webbing and zippers in contrasting color.
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Στρογγυλή αδιάβροχη τσάντα εμπνευσμένη από τις ρεζέρβες των Vespa της δεκαετίας του ‘70. Σε τρεις συνδυασμούς 
μαύρου χρώματος και επιλεγμένα σχέδια από σημαίες κρατών.

ΤΣΑΝΤΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΡΕΖΕΡΒΑ

USA
κωδ. 605879M004 

UK
κωδ. 605879M002 

MAyΡΗ
κωδ. 605879M007

MAyΡΗ FlUO
κωδ. 605879M006

Τσάντες

The Round Bags are inspired by the spare wheel covers of 1970s Vespas. Available in elegant black or in the colours of 
a selection of national flags.

ITALIA
κωδ. 605879M001
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Τσάντες

κωδ. 605938M

κωδ. 605940M

ΤΣΑΝΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ  / BEACH BAG
Διαστάσεις: 45x30x25cm. Ύφασμα: διπλό καπιτονέ από 100% βαμβάκι/καραβόπανο 190gsm με τελείωμα οικολογικού 
δέρματος. Λογότυπο Vespa και λεπτομέρειες από Nickel για vintage look.

47x30x25cm. 100% natural cotton canvas with quilted lining. Synthetic leather appliqué and patch with laser etched 
Vespa logo. 2 shoulder straps in 100% natural colour cotton. Accessories in aged-effect burnished metal.

Τσάντες

ΤΣΑΝΤΑΚΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ / POCHEttE BAG
Διαστάσεις: 28x21x2cm. Ύφασμα: διπλό καπιτονέ από 100% βαμβάκι/καραβόπανο 190gsm με  τελείωμα οικολογικού 
δέρματος. Λογότυπο Vespa και λεπτομέρειες από Nickel για vintage look.
28x21x2cm. 100% natural canvas backed with quilted lining, with synthetic leather appliqué on lower portion.

ΠΑΡΕΟ/ BEACH FOUtA
Διαστάσεις: 160x100cm. Ύφασμα: 100% βαμβακερό jacquard 250gsm. Υψηλής πυκνότητας ραμμένο λογότυπο Vespa στο 
πλάι και χειροποίητα κρόσσια. 

Dimensions: 160x110cm. Material: 100% 250 g/m² Jaquard weave cotton. Knotted tassels. 

κωδ. 605937M
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Στυλ και προστασία: από μεταλλικό σκελετό και φακούς  
celluloide για να βλέπεις καλύτερα τον κόσμο της Vespa.

Style and protection: goggles and riding glasses 
with metal frames and celluloid lenses for a clear 
vision of the Vespa world.

GOGGLES AND RIDING GLASSES

ΓΥΑΛΙΑ ΚΡΑΝΟΥΣ 
& ΗΛΙΟΥ
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Στρογγυλά γυαλιά ηλίου με άθραυστους φακούς CR 39. Καφέ σκελετός από ΤR90 με μεταλλική λεπτομέρεια στον 
βραχίονα με το λογότυπο VESPA.

κωδ. 606020M00N

κωδ. 606019M00B

κωδ. 606019M00T

κωδ. 606019M00N

ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ PANtOS/ ‘PANtOS’ lINE VESPA RIDING GlASSES

Γυαλιά ηλίου-κράνους / Eyewear

κωδ. 606021M00R

κωδ. 606021M00B

κωδ. 605476M001

κωδ. 605476M

ΓΥΑΛΙΑ ΚΡΑΝΟΥΣ/ΜΑΣΚΑ / VESPA VINtAGE RIDER GOGGlE
Παιδικά γυαλιά ηλίου με σκελετό και άθραυστους 
αντιχαρακτικούς φακούς από polycarbonate. 
Προστασία UV 400 και πιστοποίηση CE.

Γυαλιά κράνους με ρυθμιζόμενο δερμάτινο λουράκι και μεταλλικό σκελετό με λεπτομέρειες χρωμίου. Η κλίση σκελετού 
είναι 12° για καλύτερη εφαρμογή ενώ οι φακοί είναι αντιθαμβωτικοί από polycarbonate. Λογότυπο Vespa στους φακούς 
και στο λουράκι.

ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΑ
‘KIDS’ LINE VESPA RIDING GLASSES

Γυαλιά ηλίου-κράνους / Eyewear

Frame in Polycarbonate. Shatterproof lenses.
With UV 400 and CE marks.

Structure in expanded foam covered in synthetic leather. Centre bridge in steel with inner mechanism. Lenses in shatter-
proof polycarbonate with antifog treatment. Nylon coated elastic with embossed logo on fastener. Soft fit.

Σκελετός TR 90 μαύρος ματ με άθραυστους φακούς 
σε τρία χρώματα, μαύρο, γαλάζιο και ροζ CR 39. 
Μεταλλική λεπτομέρεια στον βραχίονα με το λογότυπο 
VESPA.

ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ ClASSIC
‘CLASSICA’ LINE VESPA RIDING GLASSES

Frame in matte black Tr90. Shatterproof lenses in Cr39, 
available in three different colours. Black frame. Metal 
plaque with etched Vespa logo on right hand arm.

Frame in Tr90. Shatterproof lenses in Cr39. Available in three colours: black, tortoiseshell and blue.
Smoked and clear lenses. Metal plaque with etched Vespa logo on right hand arm of frame.

164 165



ΓΥΑΛΙΑ ΚΡΑΝΟΥΣ V-StRIPES V-StRIPES / V-StRIPES GOGGlE

Γυαλιά ηλίου-κράνους / Eyewear

ΚΙΤΡΙΝΟ / yEllOW
κωδ. 606223M

ΚΟΚΚΙΝΟ / RED
κωδ. 606224M

Γυαλιά κράνους με ήπιο εφέ καθρέπτη σε διάφανο φακό. Με ελαστικό ρυθμιζόμενο λουράκι. Made in Italy.

Goggles with light mirror effect on clear lenses. Elastic gripped strap with jacquard motif. Made in Italy.

Γυαλιά ηλίου-κράνους / Eyewear166 167



Κομψά και πρακτικά: μια πινελιά Vespa στην καθημερινότητα σου.

Classy and irreverent. A touch of Vespa to your lifestyle.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ
lIFEStylE
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Lifestyle Lifestyle

Με ρυθμιζόμενο λουράκι με Velcro και σχέδιο 9FOFTY από  100% βαμβακερό σε κόκκινο χρώμα. Σατέν λογότυπο Vespa 
ραμμένο στο κέντρο μπροστά του καπέλου. Λογότυπο New Era ραμμένο στα πλάγια. Λεπτομέρεια Vespa στο λουράκι από 
σιλικόνη.

ΚΑΠΕΛΟ VESPA ESENtIAl 9FORty/ VESPA ESENtIAl 9FORty CAP

Adjustable 9FORTY 100% all over cotton. Vespa wordmark embroidered to the centre of the front panels. 
New Era flag embreodered to the side. Satin lining of Vespa target logo. Vespa silicon detail on the end of Velcro closure.

Με ρυθμιζόμενο λουράκι με Velcro, σε σχέδιο 9TWENTY από 100% μπλε navy ελαφρύ βαμβακερό ύφασμα. Λογότυπο Ve-
spa ραμμένο στο κέντρο μπροστά του καπέλου. Λογότυπο New Era ραμμένο στα πλάγια. Λεπτομέρεια Vespa στο λουράκι, 
από σιλικόνη. 

ΚΑΠΕΛΟ VEPA MINI lOGO 9tWENty/VEPA MINI lOGO 9tWENty CAP

Adjustable 9TWENTY 100% all over light navycotton. Vespa wordmark embroidered to the centre of the front panels. 
New Era flag embreodered to the side. Vespa silicon detail on the end of Velcro closure.

ΚΑΠΕΛΟ MODERNISt/MODERNISt CAP

ΜΠΛΕ / BlUE
κωδ. 606740M

ΜΑΥΡΟ / BlACK
κωδ. 606843M

ΜΠΛΕ NAVy / NAVy BlUE
κωδ. 606846M

ΚΟΚΚΙΝΟ / RED
κωδ. 606842M

Με σχέδιο της Vespa Primavera στο μπροστινό μέρος ραμμένο πάνω στο τρίγωνο ένθετο. Γείσο τριπλής επίστρωσης 
με δυο διαφορετικά χρώματα, μπλε-κόκκινο. Ρυθμιζόμενο λουράκι στο πίσω μέρος με λεπτομέρεια από σιλικόνη στα 
χρώματα της Ιταλικής σημαίας που θυμίζει τη θρυλική μουτσούνα της Vespa. Ραμμένο λογότυπο Vespa στο πίσω μέρος.

Hat with Vespa Primavera shape on front, stitched on the triangle patch. Double layer visor (double color), regulation belt 
on the back with tricolor silicon detail recalling the Vespa iconic steering tube cover. Tricolor button on top.
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Lifestyle Lifestyle

Hat with Vespa Primavera shape on front, stitched on the triangle patch. Double layer visor (double color), regulation belt 
on the back with tricolor silicon detail recalling the Vespa iconic steering tube cover. Tricolor button on top.

ΚΙΤΡΙΝΗ / yEllOW
κωδ. 606626M

ΚΟΚΚΙΝΗ / RED
κωδ. 606227M

Κούπα σε έγχρωμο κεραμικό, με εκτύπωση stripes στο κύπελλο και στη λαβή. Το χρώμα εσωτερικά είναι σε αντίθεση με 
τον τόνο. Σε δυο χρώματα κίτρινο και κόκκινο. Λογότυπο Vespa στο κάτω μέρος.

ΚΟΥΠΑ V-StRIPES / V-StRIPES MUG

Mug in colored ceramic, personalized with prints on the cup and on the handle. Inside in contrasting tone. 
Logo on the bottom.

Με ρυθμιζόμενο λουράκι με Velcro, σε σχέδιο 9FORTY από 100% γαλάζιο βαμβακερό ύφασμα.  
Λογότυπο Vespa ραμμένο στο κέντρο μπροστά του καπέλου. Λογότυπο New Era ραμμένο στα πλάγια. 
Λεπτομέρεια Vespa στο λουράκι, από σιλικόνη. 

ΚΑΠΕΛΟ VESPA SAtIN/ VESPA SAtIN CAP

Adjustable 9FORTY 100% all over beach kissed blue cotton, Vespa wordmark embroidered to the centre of the front 
panels. New Era flag embreodered to the side. Satin lining of Vespa target logo. Vespa silicon detail on the end of Velcro 
closure.

Με ρυθμιζόμενο λουράκι με Velcro σε σχέδιο 9FORTY από 100% γκρι πολυεστερικό υλικό. Λογότυπο Vespa ραμμένο στο 
κέντρο μπροστά του καπέλου. Λογότυπο New Era ραμμένο στα πλάγια. Λεπτομέρεια Vespa στο λουράκι από σιλικόνη.

ΚΑΠΕΛΟ VESPA ENGENEERED 940/ VESPA ENGENEERED  940CAP

Adjustable 9FORTY 100% all over polyester grey, engineered fit with Vespa wordmark embroidered to the centre of 
the front panels. New Era flag embreodered to the side. Vespa silicon detail on the end of Velcro closure.

ΓΑΛΑΖΙΟ/SKy
κωδ. 606845M

ΓΚΡΙ / GREy
κωδ. 606844M
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Lifestyle

Εορταστική για τα 70 χρόνια της Vespa κεραμική κούπα με print οχημάτων και χρώματα Vespa.

Mug in ceramic with  multicolor print of heritage models, to celebrate Vespa as an Italian design icon. 

ΚΟΥΠΑ “70 yEARS yOUNG”/ “70 yEARS yOUNG” MUG

Από ανοξείδωτο ατσάλι σε μαύρο χρώμα με ματ φινίρισμα και δερμάτινο λουράκι. Διάμετρος 4.10cm. Κίνηση quartz.

Water resistant (3 ATM) wristwatch in black metal and leather strap. Quartz movement.

ΡΟΛΟΪ “70 yEARS yOUNG” ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
“70 YEARS YOUNG” WATCHES

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ / StEEl
κωδ. 606515M

κωδ. 606502M
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ΓΑΛΑΖΙΟ/ΜΩΒ  AZURE/PURPlE
κωδ. 606245M002

ΦΟΥΞΙΑ/ΠΡΑΣΙΝΟ  PINK/GREEN
κωδ. 606245M001

ΜΠΟΥΡΝΟΥΖΙ/ΠΟΝΤΖΟ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟ / CHIlDREN’S BEACH PONCHO 
Μπουρνούζι παιδικό σε στυλ πόντσο με κουκούλα, από 100% μαλακό βαμβάκι και λογότυπο Vespa στο μπροστινό μέρος. 
Βάρος 330gr/sqm και διαστάσεις 70x140cm (ανοιχτό) - 70x70cm (διπλωμένο).

Hooded poncho in soft 100% cotton towelling. Vespa logo, contrasting insert and Vespa silhouette on front. 100% velour 
cotton, 330 g/m². Dimensions: 70x140 cm (unfolded), 70x70 cm (folded).
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ΜΟΝΤΕΛΟ VESPA ΚΛΙΜΑΚΑ 1:6 / VESPA MODElS 1:6 

ΜΟΝΤΕΛΟ VESPA ΚΛΙΜΑΚΑ 1:6 / VESPA MODElS 1:6 

Μοντέλο της ιστορικής Vespa 150 VL1T των ετών 1954/1956 σε  κλίμακα 1:6.

Μοντέλο της ιστορικής Vespa 150 VL1T με sidecar, των ετών 1954/1956 σε κλίμακα 1:6.

Model of the original Vespa historic 150 VL1T (cream) years 1954/1956, scale 1:6.

Model of the original Vespa historic 150 VL1T Sidecar (cream) year 1956, scale 1:6.

κωδ. 606188M

κωδ. 606189M

Lifestyle

ΜΟΝΤΕΛΑ VESPA ΚΛΙΜΑΚΑ 1:12 (12ΤΜΧ) / VESPA MODElS 1:12 Pz.12
Μοντέλο της Vespa ΡΧ σε διάφορα χρώματα, κλίμακα 1:12.
Models of the original Vespa PX, available in different colors, scale 1:12.

Μοντέλο της Vespa ΡΧ σε διάφορα χρώματα, κλίμακα 1:32.

Models of the original Vespa PX, available in different colors, scale 1:32.

ΜΟΝΤΕΛΑ VESPA ΚΛΙΜΑΚΑ 1:32 (24ΤΜΧ) / VESPA MODElS 1:32 Pz.24

κωδ. 606192M

κωδ. 605411M
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ΤΣΑΝΤΑ ΠΙΣΩ (VESPA 946) RED
(Vespa 946)RED bag  
κωδ. 606528M

Δερμάτινη, χειροποίητη τσάντα, made in Italy. 
Τοποθετείται εύκολα και γρήγορα στη σχάρα χάρη στα 
κουμπιά tenax που διαθέτει. Απαραίτητος ο κωδικός 
606602M για την τοποθέτηση της.

Premium leather Bag made in Italy. Logo zipper on 
Inner pocket. Quick fastening on rear rack through 
Tenax buttons. Mounting kit required (606602M).

ΠΑΡΜΠΡΙΖ
Flyscreen
κωδ. 606603M

Υψηλής ποιότητας αντικραδασμικό υλικό με 
στηρίγματα αλουμινίου στο ίδιο χρώμα με το όχημα.

Hi-quality impact resistant screen. Moulded aluminum 
brackets, same as the handlebar frame and saddle 
plate. Also Available in DOT version 606604M.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΙΩΝ
Leg Cover
κωδ. 605576M008

Από επεξεργασμένο nylon με ειδική θερμική 
επένδυση για απόλυτη προστασία από τα καιρικά 
φαινόμενα. Μεταλλικό λογότυπο Vespa. Σχεδιασμένη 
ειδικά για την 946.

Leg cover in coated nylon and with thermal liner for 
impeccable protection against the weather during the 
coldest months of the year. Metal Vespa logo.

ΚΙΤ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ
Multimedia support 
κωδ. 1B000582000R7

Από CNC αλουμίνιο τοποθετείται στην περιοχή του 
τιμονιού και περιλαμβάνει θύρα USB για τη φόρτιση 
συσκευών.

CNC machined from billet aluminium. Fastened under 
handlebar frame. USB connection kit included (USB 
socket + plastic section fastened to vehicle) PSS.

Vespa 946Vespa 946184 185



ΤΣΑΝΤΑ ΚΡΑΝΟΥΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ
Helmet Bag
κωδ. 605815M0PM   

Σχεδιασμένο από το Piaggio Innovation Research 
Center, λειτουργεί μέσω bluetooth από το κινητό του 
αναβάτη, χωρίς ηχεία. Ο ήχος ακούγεται μέσω των 
ενισχυτών που τοποθετούνται στην περιοχή της 
ποδιάς και μεταδίδουν τον ήχο. Για την τοποθέτηση 
του απαιτείται ο κωδικός 1D000622.

Hand-crafted in genuine leather for carrying the Vespa 
946 helmet. Quick fastening on the rear rack with Te-
nax fastener buttons. Features and materials make this 
bag the perfect complement to the style of the vehicle.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΕΣ ΧΕΙΡΙΩΝ VESPA 946
Handlebar Muffs
κωδ. 605819M

Αδιάβροχες από πολυαμίδιο με ειδική θερμική 
επένδυση για απόλυτη προστασία από τα καιρικά 
φαινόμενα. Μεταλλικό λογότυπο Vespa. Σχεδιασμένες 
ειδικά για την 946.

Waterproof hand warmers with thermal lining offering 
excellent weather protection and embellished with 
metal Vespa logo. Make riding more comfortable in 
cold weather without compromising control feel and 
usability.

ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Scooter cover
κωδ. 605924M

Από lycra, σχεδιασμένη να αγκαλιάζει το όχημα 
αφήνοντας να φανεί ο εξαιρετικός σχεδιασμός του.

Made from form-hugging Lycra, allowing the stunning 
and unique shape of the Vespa 946 to stand out.

VESPA MULTIMEDIA PLATFORM

κωδ. 606409M μονάδα VMP / CPU
κωδ. 1B000593 κιτ εγκατάστασης / Installation kit

Συνδέει το όχημα με το smartphone του αναβάτη 
μεταδίδοντας όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται 
για το όχημα του όπως οδηγίες χρήσης, GPS, σύστημα 
ειδοποίησης ελέγχων, λειτουργία του οχήματος κ.α.

A device for easy connection between scooter and a 
smartphone, transforming it into a functional on-bo-
ard computer, managing all vehicle and trip informa-
tions. Installation kit required.

PIAGGIO SOUND SYSTEM

κωδ. 605933M μονάδα PSS / CPU

κωδ. 1D000622 κιτ εγκατάστασης / Installation kit

Σχεδιασμένο από το Piaggio Innovation Research Center, λειτουργεί μέσω bluetooth από το κινητό του αναβάτη, χωρίς 
ηχεία. Ο ήχος ακούγεται μέσω των ενισχυτών που τοποθετούνται στην περιοχή της ποδιάς και μεταδίδουν τον ήχο. 
Για την τοποθέτηση του απαιτείται ο κωδικός 1D000622.

The New Sound system developed by the Piaggio Innovation Research Center. This speakerless Bluetooth system 
uses “exciters’’ installed in the body of the Vespa 946 to generate sound. Installation kit required (1D000622).

ΚΡΑΝΟΣ VJ1 (946 VESPA)RED
VJ1 946 (VESPA 946)RED Helmet
Απαράμιλλο στυλ Vespa! Συνδυάζει ιδανικά το στυλ Vespa με αυτό του (RED)® σε ένα πολυτελές κράνος. Διαθέτει 
χρωμιωμένο περίγραμμα, κόκκινη αφαιρούμενη επένδυση από 3D microfiber, εσωτερική φιμέ ζελατίνα και 
λεπτομέρειες από eco-leather. Αποτελεί μέρος της συλλογής (VESPA)RED. Έγκριση ECE 22.05. Made in Italy.

Unmistakeable Vespa style!  This helmet perfectly blends Vespa style with (RED)® inspiration in an exclusive, pre-
mium release.  Details include chrome trim, a 3-dimensional microfiber, high-protection removable lining in same co-
lor as the shell, an internal sun visor, and finishing details in eco-leather.  Part of the (VESPA)RED product collection.  
Homologation ECE 22.05 (available also in DOT version).

XS 606518M01R
S 606518M02R
M 606518M03R
L 606518M04R
XL 606518M05R

ΚΙΤ ΒΙΔΕΣ
BUCKLES KIT

ECE

κωδ. 606101M
ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ

INNER VISOR

κωδ. 606100M
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T-SHIRT (VESPA)RED
Από 100% βαμβακερό jersey με λογότυπο Vespa (RED)®, όπως και σε όλη τη σειρά αυτή. Και στις δυο πλευρές υπάρχει 
το σχέδιο της 946, του πιο πολυτελούς μοντέλου, αφιερωμένο στην αισθητική και την τεχνολογική τελειότητα, ενώ 
στο μπροστινό μέρος το σχέδιο της 946 πλαισιώνεται ιδανικά από το σήμα (RED).

It’s made of 100% cotton and has the same customized color as the Vespa scooter and the other accessories.  
Printed on both sides, it has the iconic Vespa 946 – the most exclusive model dedicated to aesthetic and 
technological perfection - silhouette on the front, playfully mixed with the (VESPA)RED logo.

ΖΑΚΕΤΑ (VESPA)RED / (VESPA)RED Sweatshirt
Από 100% βαμβάκι στο κόκκινο χρώμα του οχήματος και των άλλων αξεσουάρ. Και στις δυο πλευρές υπάρχει το 
σχέδιο της 946, του πιο πολυτελούς μοντέλου, αφιερωμένο στην αισθητική και την τεχνολογική τελειότητα, ενώ στο 
μπροστινό μέρος το σχέδιο της 946 πλαισιώνεται ιδανικά από το σήμα (RED).

It’s made of 100% cotton and has the same customized color as the Vespa scooter and the other accessories.  
Printed on both sides, it has the iconic Vespa 946 – the most exclusive model dedicated to aesthetic and 
technological perfection - silhouette on the front, playfully mixed with the (VESPA)RED logo.

S 606532M001R
M 606532M002R
L 606532M003R

XL 606532M004R
XXL 606532M005R

XXXL 606532M006R

S 606734M001R
M 606734M002R
L 606734M003R

XL 606734M004R
XXL 606734M005R

XXXL 606734M006R

ΚΑΠΕΛΟ (VESPA)RED / (VESPA)RED  Cap
κωδ. 606531M

Αυτό το ξεχωριστό one size καπέλο 6 pannel είναι 
κατασκευασμένο από 100% βαμβάκι και άνετο χάρη 
στο ρυθμιζόμενο λουράκι με μεταλικό κλείστρο και το 
κυρτό γείσο που διαθέτει. Λογότυπο Vespa (RED)® στο 
μπροστινό μέρο και πίσω μέρος.

This special one size baseball cap composed by 6 pa-
nels and made of 100% cotton is comfortable to wear 
thanks to its metal buckle adjustable closure. The visor 
is pre-shaped, the Vespa (RED) logo embroidered on 
the front and the jacquard label sewed on the back.

ΚΟΥΠΑ  (VESPA)RED /  (VESPA)RED  MUG
κωδ. 606600M

Το μοναδικό στυλ Vespa, σε λευκό λογότυπο, αναδεικνύεται ακόμη περισσότερο από το λογότυπο (RED)®. Κεραμικό 
100% σε κόκκινο γυαλιστερό χρώμα.

The unique Vespa style, graphically represented by the white logo printed on this mug, is even more original and 
elegant thanks to the (RED)® graphics. Made of red painted polished ceramic.

ΤΣΑΝΤΑ (VESPA)RED
(VESPA)RED textile shopper
κωδ. 606533M

Από βαμβάκι 245gr και πολυεστερικό κόκκινο 
ύφασμα, είναι εμπλουτισμένη με αισθητικές 
λεπτομέρειες όπως τα ραμμένα δίχρωμα χερούλια 
και το λογότυπο στο πλάι.

Made of 245gr cotton and polyester red fabric, 
it’s embellished by stylish details like the two-colored 
sewed handles and the embroidered flag label.
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s t o r e . v e s p a . c o m

Το Vespa είναι σήμα κατατεθέν της Piaggio & C.Sp.A.

Vespa® is a registered trademark owned by Piaggio & C. S.p.A..
    Any unauthorized use infringes the registration rights of the trademark or other applicable laws.
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