
Met Noodoe sta je als rijder centraal en maakt van het scooter rijden een hele nieuwe belevenis. 
Van het moment dat je je KYMCO bereikt, je reis, parkeren, tot bij een stoplicht wachten… Een 
wisselwerking van een briljante samenwerking tussen technologie en de behoeften van de mens 
maakt van de KYMCO Noodoe een hartveroverende ervaring.

Het volgende biedt de Noodoe;
*Klok Selecteer een zelfgekozen achtergrond vanuit de Noodoe Cloud.
*Weer Huidige en toekomstige weersvoorspellingen voor iedere rijder
*Kompas Ontdek nieuwe routes van huis naar je werk of tijdens een rit in de omgeving

*Snelheid Selecteer het gewenste design voor je snelheidsmeter vanuit de Noodoe Cloud

Een stoplicht zal nooit meer saai zijn met Stop Mode
Stop Mode maakt van een rood licht HET ultieme moment om alle belangrijke momenten in je 
leven te laten zien. Deze modus geeft een melding wanneer je een (belangrijk) gesprek hebt 
gemist, werpt een blik in gemiste berichtjes, geeft sociale updates van vrienden weer en laat 
breaking news berichten zien, mede als andere notificaties.

Volledige controle met je vingertopje
Noodoe maakt gebruik van een feilloos geïntegreerde knop in het dashboard. Met dit knopje kun je 
gemakkelijk wisselen van de weersvoorspellingen naar het kompas of tijdens stilstand door je 
notificaties.

Je scooter en telefoon.. Smarter together

Een en al magie, wanneer je je telefoon verbindt met je smart scooter. Men noemt het een eigen 
one-of-a-kind smart scooter belevenis van je Noodoe app op je telefoon. Hiermee kun je onder 
andere je scooter terug vinden wanneer je deze geparkeerd hebt op een drukke plek, tevens kun je 
communiceren met andere rijders die ook aangesloten zijn bij het nieuwe Noodoe tijdperk.

FIND MY RIDE
Raak je Kymco nooit meer kwijt in een drukke omgeving. Noodoe onthoudt voor jou waar je je 
scooter hebt geparkeerd en helpt je je weg naar je Kymco terug te vinden.



Sta vooraan met Smart Kompas
Met Smart Kompas rij je zelfverzekerd rond. Je ontdekt nieuwe routes wanneer je snel thuis moet 
komen of als je gezellig aan het touren bent met vrienden. Smart Kompas geeft de informatie waar 
en wanneer je die nodig hebt tijdens het rijden.

Zie en doe meer met Discovery Kompas
Discovery Kompas laat alle hot spots zien in de omgeving, plan nu je volgende pit stop en ontdek 
de omgeving om je heen.

Ga met Destination Kompas
Destination Kompas geeft met route aanwijzingen de snelste route weer en daarbij ook informatie 
over de afstand tot je gewenste bestemming.

Ride with your crew
Met Group Kompas kun je zicht houden op de locaties van je mede rijders. Raak elkaar nooit meer 
kwijt tijdens een groepsrit.

Personaliseer je scooter
Iedereen is uniek en heeft andere wensen en interesses. Wij vinden dat je scooter ook dit moet 
kunnen uitstralen. Noodoe brengt zelfexpressie naar een heel ander level via de cloud. Op de 
Noodoe cloud staan ontelbaar veel keuzes om jouw scooter te personaliseren.  Het is ook nog 
eens super simpel.

Create and Share

Noodoe laat je niet alleen kiezen uit voorgeprogrammeerde dashboard achtergronden, maar je 
kunt ook je eigen foto’s maken en uploaden. Deze afbeeldingen kunnen gedeeld worden met de kunt ook je eigen foto’s maken en uploaden. Deze afbeeldingen kunnen gedeeld worden met de 
Noodoe cloud en kunnen worden gedeeld met de rest van de wereld. Andere mensen kunnen dit 
dan bewonderen of ook gebruiken voor hun eigen Kymco. Je fans kunnen je volgen en andersom!


