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MOTOCYKLE DLA

SZKÓŁ NAUKI JAZDY

TUTAJ ZACZYNAJĄ
MISTRZOWIE!
Jako właściciel ośrodka szkoleniowego lub jako instruktor motocyklowy, koniecznie
musisz poznać atrakcyjną paletę korzyści KTM dla szkół nauki jazdy. Poznaj przy
tym nasze pojazdy szkoleniowe i dla instruktorów zgodne z normą EURO 5.
Nasze modele DUKE cieszą się ogromną popularnością na całym świecie i to zarówno
wśród początkujących, jak i aktywnych motocyklistów. Zwinne modele KTM ADVENTURE
oferują instruktorom i szkolącym się komfortowy wjazd w świat przygód KTM. W typowym
stylu KTM, z bogatym wyposażeniem i nienagannym designem, te obie rodziny motocykli
są po prostu znakomite.
Elektroniczne systemy wspomagania zapewniają wszystkim motocyklistom
KTM DUKE i ADVENTURE najwyższa wydajność, kontrolę i bezpieczeństwo:

Więcej informacji na temat systemów wspomagania kierowcy i oferty
dla szkół jazdy, znajdziesz po zeskanowaniu kodu QR.
Życzymy Wam i Waszym kursantom bezpiecznego i
udanego sezonu 2022!
Twój zespół KTM

Motocykle szkoleniowe
KTM 125 DUKE 2022
Motocykl kategorii A1, pojazd szkoleniowy A1, pojazd egzaminacyjny A1
SUGEROWANA CENA DETALICZNA Z VAT
Zniżka 4600 PLN dla szkoły nauki jazdy
SPECJALNA CENA DLA SZKÓŁ NAUKI JAZDY*

PLN 22.400,00
- PLN 4.600,00
PLN 17.800,00

KTM 390 DUKE 2022
Motocykl kategorii A2, pojazd szkoleniowy A2, pojazd egzaminacyjny A2
SUGEROWANA CENA DETALICZNA Z VAT
Zniżka 2300 PLN dla szkoły nauki jazdy
SPECJALNA CENA DLA SZKÓŁ NAUKI JAZDY*

PLN 25.200,00
- PLN 2.300,00
PLN 22.900,00

PRZYKŁAD LEASINGU
Dla szkół nauki jazdy
KTM 125 DUKE

LEASING Z OPCJĄ WYKUPU
WPŁATA WŁASNA
OKRES LEASINGU
WYKUP

KTM 890 DUKE 2022

KARTA PALIWOWA

Dostępna wersja na kategorię A, pojazd szkoleniowy A, pojazd egzaminacyjny A
SUGEROWANA CENA DETALICZNA Z VAT
Zniżka 2300 PLN dla szkoły nauki jazdy
SPECJALNA CENA DLA SZKÓŁ NAUKI JAZDY*

* Cena detaliczna, zawierająca koszty transportu 856 zł wraz z podatkami.

KOSZT CAŁKOWITY

NISKI WYKUP

NISKI WYKUP

45%

6.512,20 zŁ

LEASING Z OPCJĄ WYKUPU

36

247,15 zł

OKRES LEASINGU

1,00%

144,72 zł

WYKUP

Orlen lub BP

Orlen lub BP

107,48%

107,48%

WPŁATA WŁASNA

KARTA PALIWOWA
KOSZT CAŁKOWITY

PLN 49.200,00
- PLN 2.300,00
PLN 46.900,00

Przykładowa kalkulacja leasingu dla przedsiębiorców oferowanego przez Santander Consumer Multirent Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegóły u Doradcy.

WYSOKI WYKUP

WYSOKI WYKUP

45%

6.512,20 zŁ

36

181,71 zł

19,00%

2.749,59 zł

Orlen lub BP

Orlen lub BP

109,20%

109,20%

POJAZDY DLA
INSTRUKTORÓW

Asortyment KTM PowerParts został opracowany specjalnie po to, aby
wydobyć to, co najlepsze z Twojego motocykla KTM. Wykorzystując
materiały pochodzące ze świata wyścigów, takie jak karbon, tytan i
części poddane anodowaniu, każdy element został zaprojektowany
do jazdy na samej krawędzi. Atuty? Zmniejszenie masy, zwiększenie
wydajności oraz poprawa aerodynamiki i komfortu! W KTM PowerParts
znajdziesz akcesoria dla każdego zastosowania.
Najnowsze części KTM PowerParts możesz bliżej poznać na
KTM.COM/POWERPARTS lub u autoryzowanego dealera KTM.

KTM 890 ADVENTURE 2022
SUGEROWANA CENA DETALICZNA Z VAT
Zniżka 2300 PLN dla szkoły nauki jazdy
SPECJALNA CENA DLA SZKÓŁ NAUKI JAZDY*

PLN 60.000,00
- PLN 2.300,00
PLN 57.700,00

Zaprojektowana z taką samą, zwycięską intencją, jak nasze motocykle!
Odzież KTM PowerWear pozwala przygotować się na ekstremalne warunki
i być GOTOWYM DO WYŚCIGU! Motocykliści niezwykłych motocykli
zasługują na niezwykłą odzież, która gwarantuje najwyższą jakość i
charakteryzuje się imponującą funkcjonalnością.
Dowiedz się więcej na KTM.COM/POWERWEAR
lub u autoryzowanego dealera KTM.

Sfinansowanie własnego, wymarzonego motocykla nie może być
prostsze. Dzięki KTM Finance możesz rozpocząć jazdę na zupełnie
nowym motocyklu szybciej niż sądzisz. Indywidualnie dopasowane
rozwiązania finansowe dla każdego konkretnego motocykla umożliwiają
błyskawiczne ściganie się. Skontaktuj się z autoryzowanym dealerem
KTM, aby uzyskać więcej informacji.

KTM 1290 SUPER ADVENTURE S 2022
SUGEROWANA CENA DETALICZNA Z VAT
Zniżka 2300 PLN dla szkoły nauki jazdy
SPECJALNA CENA DLA SZKÓŁ NAUKI JAZDY*

PLN 84.400,00
- PLN 2.300,00
PLN 82.100,00

Usługa KTM Mobility dzięki bezpłatnej, 12-miesięcznej ochronie
zapewnia bezpieczeństwo na każdym kroku. Może być ponadto
odnawiana bez żadnych kosztów co 12 miesięcy* przy
każdym serwisie u autoryzowanego dealera KTM. Dzięki rozległej i
profesjonalnej sieci pomocy, potencjalne awarie nie stanowią problemu,
ponieważ Centrum Pomocy KTM jest dostępne 24 godziny na dobę,
7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, w całej Europie. Wszystko po to,
byś zawsze był READY TO RACE. Dowiedz się więcej i zajrzyj na
KTM.COM/MOBILITYSERVICE.

Usługa KTM Finance and Mobility Service może nie być dostępna na wszystkich rynkach. Zapytaj lokalnego autoryzowanego
dealera KTM o ofertę i warunki w Twoim kraju.
* Cena detaliczna, zawierająca koszty transportu 856 zł wraz z podatkami.

*D
 efinicja żywotności dla pojazdów jednocylindrowych: max. 60 000 km lub 8 lat, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej;
dla pojazdów dwucylindrowych: max. 80 000 km lub 8 lat, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Photos: R. Schedl, P. Platzer KISKA GmbH
© 2022, KTM CENTRAL EAST EUROPE S.R.O.

ZASTRZEŻENIA PRAWNE
Nie naśladuj stylu jazdy przedstawionego na zdjęciach!
Przedstawieni zawodnicy to zawodowi motocykliści. Zdjęcia zostały wykonane na zamkniętych torach wyścigowych lub zamkniętych
drogach. KTM pragnie uświadomić wszystkich motocyklistów, że podczas jazdy muszą stosować odzież ochronną i zawsze jeździć w sposób
odpowiedzialny, zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego.
Jedynie homologowane wersje motocykli promowanych w tej broszurze, nadają się do użytku drogowego. Ostrzeżenia i informacje o
zagrożeniach w instrukcji obsługi muszą być bezwzględnie przestrzegane przy zakupie motocykla i jego pierwszym użyciu (zwłaszcza w
odniesieniu do ograniczeń prędkości). Niektóre produkty z linii produktów KTM PowerParts nie są dopuszczone do użytku na drogach
publicznych w określonych okolicznościach (różnych w zależności od kraju). Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze sprzedawcą
KTM. Przedstawione pojazdy mogą różnić się wybranymi szczegółami od modeli seryjnych, a niektóre ilustracje przedstawiają opcjonalne
wyposażenie dostępne za dodatkową opłatą. Wszelkie informacje dotyczące zakresu dostawy, wyglądu, usług, wymiarów i wagi są niewiążące
i określone z zastrzeżeniem, że mogą wystąpić pomyłki, błędy drukarskie, edytorskie i pisarskie; takie informacje mogą ulec zmianie bez
powiadomienia. Należy też pamiętać, że specyfikacja danego modelu może się różnić w zależności od kraju.
Wszystkie przedstawione pakiety i rabaty są dostępne tylko dla szkół nauki jazdy, po uprzedniej weryfikacji
ich statusu u uczestniczącego, autoryzowanego dealera KTM.
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