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Norsjö Moped är ett svenskt företag med egen produktion av 
elektriska flakmopeder. Vi har en lång historia av flakmopeder, 
hela vägen tillbaka till de allra första som producerades på 
60-talet. På vår hemsida kan du hitta reservdelar till alla våra 
äldre mopeder men i huvudsak säljer vi Norsjö Electric.

Norsjö Electric  är den enda kvarvarande svenskproducerade 
flakmopeden och den är primärt anpassad till professionellt 
bruk. Den håller hög kvalitet och klarar av tuffa tag.

Norsjö Electric erbjuds i ett grundutförande, i svart, med 
vårt standardbatteri och med korta flaket. Utöver det kan du 
lätt välja annan färg, ett annat flak, större batteri eller andra 
tillbehör. Har ni ytterligare önskemål om specialanpassade 
lösningar kontakta gärna oss så hjälper vi er.

Alla priser i denna prislista är inklusive moms.
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Standardmodell
Färg Jet Black, RAL 9005
Flak Lågt kort, 95x95 cm
Batteri 120 Ah

Flakmoped

Tillval färg

Pris inkl. moms

99 988 kr

Pine Green, RAL 6028

Oyster White, RAL 1013

Golden Yellow, RAL 1004

Brilliant Blue, RAL 5007

Coral Red, RAL 3016

Norsjö Electric i standardutförande
Färg Jet Black, RAL 9005, Flak Lågt kort, 95x95 cm, Batteri 120 Ah AGM batteri inkl laddare 30A, 
Motor 2,0 kW,  Registrerad som EU-moped Klass 1.

+ 1 238 kr

+ 1 238 kr

+ 2 488 kr

+ 2 488 kr

+ 2 488 kr

Färg 
Pine Green, 
RAL 6028

Färg 
Oyster White, 
RAL 1013

Färg 
Coral Red, 
RAL 3016

Färg 
Brilliant Blue, 
RAL 5007

Färg 
Golden Yellow, 
RAL 1004
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Standard Flak 95x95 cm Pris inkl. moms

Ingår

+ 4 988 kr

Tillval plåtlämmar

Tillval lock med gångjärn

Tillval gallerlämmar

Kort lågt flak, 95x95 cm

Tillval lock med gasdämpare

+ 9 988 kr

+ 3 738 kr

+ 9 988 kr

Tillval Flak 95x120

Långt lågt flak, 95x120 cm

Tillval plåtlämmar

Tillval lock med gångjärn

Tillval lock med gasdämpare

Tillval gallerlämmar

+ 2 488 kr

+ 12 488 kr

+ 4 363 kr

+ 6 863 kr

+ 12 488 kr

Plåtlämmar
Kort 
Lock 

Plåtlämmar
Långt 
Lock 

Standardmodell
Kort

Tillval Flak
Långt 

Gallerlämmar
Kort 

Gallerlämmar
Långt 
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Batteri

Vid köp av moped

Övrigt

Tillbehör

Pris inkl. moms

Ingår som standard

561 kr

2 238 kr

180Ah GEL batteri inkl laddare 60A

Stort kapell

Sadeltäcke, fårskinn

 3,0 kW Effekttillägg

Vindskydd kort plast inkl. montering på moped

Verktygskit moped

Sommardäck sats

Toppbox Oxford 24 liter inkl. monteringsdetaljer

Drivpaket Electric 10-65T

Vinterhjul dubbat, kompl. sats

Backspegel (2 st)

LGF-skylt inkl. monteringsdetaljer

Drivpaket Electric 10-85T

O-ring kedja DC 428 MTX - 114L EL 85T

Handtagsvärmare

120Ah AGM batteri inkl laddare 30A

Styrmuffar (handskmodell)

Drivpaket Electric MTX O-ring kedja 10-85T

+ 10 613 kr

2 488 kr

499 kr

+ 2 238 kr

2 488 kr

1 238 kr

1 738 kr

863 kr

1 613 kr

11 238 kr

374 kr

1 738 kr

1 863 kr

749 kr

1 238 kr
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Allmänna leveransbestämmelser:

Som privatkonsument som handlar hos Lennartsfors AB omfattas du av 
Konsumentköplagen, Konsumenttjänstlagen och Distansavtalslagen.

Beställning/Order:

Order sker muntligt eller skriftligt. Orderbekräftelse skickas per e-post eller 
brev och då till den adress som angivits på ordern.

Prissättning:

Priserna är vårt rekommenderade cirkapris i svenska kronor exklusive moms.
Alla priser gäller med reservation för eventuella tryckfel, modellförändringar 
och  valutaförändringar.
Eventuella prisändringar tillämpas omedelbart om ej annat avtalats.

Betalningsvillkor:

Vi tillämpar normalt förskottsbetalning 
Försålda produkter förblir Lennartsfors AB egendom tills full betalning har 
erlagts.

Leveransvillkor:

EXW - Lennartsfors (fritt vår fabrik)
Lennartsfors AB åtar sig att leverera färdiga produkter inom landet mot ett 
frakttillägg.

Extra distribution:

Är mottagaren ej tillgänglig, eller inte kan lossa godset från lastbilen, debiteras 
tilläggskostnader enligt gällande prislista från transportören.

Köpvillkor Privatpersoner
2021-01-01



Reklamation:

Vi tillämpar Konsumentköplagens reklamationsrätt vilket ger dig som kund rätt 
att reklamera en produkt i upp till 3 år.
Vi följer även de riktlinjer som är uppsatta av Konsumentverket och vid 
en eventuell tvist följer vi alltid ARN´s (Allmänna Reklamationsnämnden) 
rekommendation till lösning på ärendet. På www.konsumentverket.se kan du få 
mer information kring din reklamationsrätt
Transportskada skall omgående anmälas till utlämningsstället och till vår 
kundsupport. Du bör under inga omständigheter lösa ut ett paket som ser 
skadat ut även om du tror att innehållet är oskadat. Om du upptäcker skadan 
först efter det att du öppnat paketet, reklamerar du omedelbart till vår 
supportavdelning och till utlämningsstället.

Outlöst försändelse:

För outlöst försändelse som inte har avbeställts i enlighet med föregående 
stycke debiteras en avgift på 300 kr inkl. moms för att täcka Lennartsfors AB:s 
transport och administrationskostnader.

Garanti:

Som privatperson ger vi dig 1 års garanti på de flesta varor i vårt sortiment, 
vissa förbrukningsvaror t.ex. glödlampor, kedjor, drev etc. omfattas dock inte av 
denna garanti.
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