
SONG
PICNIC!

^

PICNIC NGAY TAI vespa.com.

VÌ CUÔC SÔNG LÀ MÔT HÀNH TRÌNH CAM XÚC.
PICNIC NGÂU HÚNG, MOI LÚC, MOI NOI.

PHIÊN BAN ĐAC BIÊT VÓI BÔ PHU KIÊN PHONG CÁCH.
.

. . . . .
.

. .

Mỗi chuyến
dã ngoại trở
nên cá tính và
phong cách hơn

PHU KIÊN
VESPA
PICNIC

1 Áo phông PicNic cá tính 3 Bình giữ nhiệt tiện dụng 5 Giỏ mây tinh tế và tiện dụng 
cho những chuyến dã ngoại

2 Mũ phớt 4 Túi vải PicNic 6 Thảm dã ngoại độc đáo cùng 
các chi tiết da nổi bật



VỚI VESPA,
PICNIC KHÔNG ĐƯỢC XEM NHƯ
MỘT DỊP ĐẶC BIỆT

ĐÓ LÀ CÁCH TA SỐNG,
TẬN HƯỞNG, VUI CHƠI
VÀ HƠN THẾ NỮA

LÀ ĐIỀU MÀ TA MUỐN 
THỰC HIỆN CÙNG 
NHỮNG NGƯỜI QUAN TRỌNG

SỐNG PICNIC, MỘT TINH THẦN 
NGẪU HỨNG VÀ VÔ ƯU

PICNIC LÀ SỰ TỰ DO
NGẬP TRÀN NIỀM VUI

Vespa PicNic được thiết kế dành riêng cho những cá nhân muốn 
nổi bật giữa đám đông và hòa mình cùng thiên nhiên.

Một biểu tượng của sự tự do, phóng khoáng, Vespa PicNic là phiên 
bản đặc biệt dành cho giới trẻ muốn thoát khỏi cuộc sống tẻ nhạt, 
kiếm tìm “chốn trú ẩn” sau tất bật thường ngày, những nghệ sĩ 
trân trọng sắc màu thiên nhiên và hơn hết là những tâm hồn khát 
khao hưởng trọn niềm vui cuộc sống.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
Loại động cơ

Động cơ iGet, xy lanh đơn,
dung tich xi-lanh 124.5cc , 4 thì, 3 van

Hệ thống cấp nhiên liệu Phun xăng điện tử

Hệ thống phanh
- Phanh thủy lực, đĩa phanh ABS
  Ø 200 mm thép không gỉ - Bánh trước
- Phanh tang trống, Ø 140 mm - Bánh sau

Dài x Rộng 1,852 mm x 680 mm

Dung tích bình xăng 7 (± 0,5 ) lít

Trọng lượng khô 130 Kg

Bánh trước Lốp không săm 110/70 - 12"

Bánh sau Lốp không săm 120/70 - 12"

Màu Xám - Grey Materia Màu Trắng - White Innocenza

Giá phía trước và 
sau kèm dây đai 
chuyên dụng

Logo Vespa 
PicNic cùng số 
series phiên bản 
giới hạn được 
gắn trên cốp trước

Sàn để chân 
phối màu nâu 
trang nhã

Vành bánh xe sơn 
trắng thời thượng

*Thảm Picnic được gắn trên giá phụ kiện trước chỉ nhằm mục đích minh họa phong cách dã ngoại. Nhà sản xuất không khuyến khích đặt thảm này lên giá trước trong khi vận hành xe và không chịu trách nhiệm với bất kỳ hành động nào không tuân thủ khuyến cáo này.
*Giỏ mây Picnic có dung tích chứa hạn chế, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và khuyến cáo đính kèm bên trong giỏ trước khi sử dụng.

Yên xe độc đáo với gam nâu tinh tế
cùng chi tiết cờ Ý
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