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Pro majitele autoškol nebo její učitele má KTM připravenu řadu atraktivních nabídek  
na své motocykly plnící normu Euro 5, které slouží jako výcvikové nebo doprovodné.

Naše modely DUKE jsou po celém světě velmi oblíbené mezi začátečníky i těmi,  
kteří se do jedné stopy vracejí. Agilní KTM ADVENTURE modely nabízejí pohodlný  
vstup do světa dobrodružství KTM pro jezdící učitele i žáky. A jak je u KTM typické, 
výbava i design je u obou řad vynikající.

Elektronické asistenční systémy zajišťují pro všechny jezdce KTM DUKE i  
ADVENTURE maximální kontrolu a bezpečnost:

Více informací o asistenčních systémech a nabídkách pro autoškoly  
najdete pomocí přiloženého QR kódu.

Přejeme Vám i Vašim žákům bezpečnou 
a úspěšnou sezónu 2022!

Váš KTM tým

ŠAMPIÓNI 
ZAČÍNAJÍ ZDE!



Výcvikové motocykly

KTM 390 DUKE 2022
pro kategorii A2

CENÍKOVÁ CENA  CZK 166.900,00 

Mínus 12.500 CZK sleva pro autoškoly  - CZK   12.500,00 

SPECIÁLNÍ CENA PRO AUTOŠKOLY*  CZK 154.400,00 

KTM 125 DUKE 2022
pro kategorii A1

CENÍKOVÁ CENA  CZK 138.900,00 

Mínus 25.000 CZK sleva pro autoškoly  - CZK   25.000,00 

SPECIÁLNÍ CENA PRO AUTOŠKOLY*  CZK 113.900,00 

KTM 890 DUKE 2022
pro kategorii A

CENÍKOVÁ CENA  CZK 294.900,00 

Mínus 12.500 CZK sleva pro autoškoly  - CZK   12.500,00 

SPECIÁLNÍ CENA PRO AUTOŠKOLY*  CZK 282.400,00 

* Maloobchodní cena včetně daně a nákladů na dopravu 5.174,- Kč.



Díky zdarma poskytované službě KTM Mobility Service jste 12 měsíců 
zcela v bezpečí. Tato služba může být zdarma obnovena každých 
12 měsíců po dobu ŽIVOTNOSTI STROJE* při každé servisní prohlídce u  
autorizovaného prodejce KTM. Díky rozsáhlé a profesionální asistenční  
síti jsou poruchy bez starostí, protože asistenční centrum KTM je  
dostupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce po celé Evropě.  
Dohlížíme na to, abyste byli stále READY TO RACE. Více informací na 
KTM.COM/MOBILITYSERVICE.

Díly KTM PowerParts byly speciálně vyvinuty, aby umožnily  
dostat z motocyklů KTM to nejlepší. Za použití materiálů  
ze závodního světa, jako je karbonové vlákno, titan nebo  
zpevňovací proces anodizací, byla každá součástka zkonstruována  
pro jízdu na limitu. Díly KTM PowerParts snižují hmotnost,  
zvyšují výkon a zlepšují aerodynamiku a komfort. 
 
Aktuální nabídku KTM PowerParts najdete na  
KTM.COM/POWERPARTS nebo u autorizovaných prodejců KTM.

Oblečení KTM PowerWear bylo vyvinuto se stejným vítězným  
nasazením jako naše motocykly. Oblékněte se do extrémů a žijte  
READY TO RACE! Výjimečné motocykly si zaslouží výjimečné  
outfity, které garantují špičkovou kvalitu a prvotřídní funkčnost. 
 
Aktuální nabídku KTM PowerParts najdete na  
KTM.COM/POWERWEAR nebo u autorizovaných prodejců KTM.

DOPROVODNÉ MOTOCYKLY

Služby KTM Finance a Mobility Service nemusejí být dostupné na každém trhu.  
Informujte se u svého autorizovaného prodejce KTM na nabídky a podmínky platné ve Vaší zemi.
 
*  Definice ŽIVOTNOSTI STROJE pro jednoválcové motocykly: max. 60,000 km nebo 8 let podle toho, co nastane dříve;  

pro dvouválcové motocykly: max. 80,000 km nebo 8 podle toho, co nastane dříve.* Maloobchodní cena včetně daně a nákladů na dopravu 5.174,- Kč.

KTM 1290 SUPER ADVENTURE S 2022
CENÍKOVÁ CENA  CZK 480.900,00 

Mínus 12.500 CZK sleva pro autoškoly  - CZK   12.500,00 

SPECIÁLNÍ CENA PRO AUTOŠKOLY*  CZK 468.400,00 

KTM 890 ADVENTURE 2022
CENÍKOVÁ CENA  CZK 356.900,00 

Mínus 12.500 CZK sleva pro autoškoly  - CZK   12.500,00 

SPECIÁLNÍ CENA PRO AUTOŠKOLY*  CZK 344.400,00 
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PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Nenapodobujte vyobrazené scény! 
Jezdci na obrázcích jsou profesionální motocykloví jezdci. Fotografie byly pořízeny na uzavřených závodních drahách  

nebo uzavřených silnicích. KTM upozorňuje všechny motocyklisty, že mají nosit předepsané ochranné vybavení a jezdit  
vždy odpovědně v souladu s pravidly silničního provozu  

 
Pro silniční použití jsou určeny pouze homologované verze motocyklů představených v této brožuře. Při nákupu motocyklu je třeba 
bezpodmínečně dodržovat varování a upozornění na nebezpečí uvedená v návodu k obsluze, zejména při prvním použití (především 

předepsané rychlostní limity). Některé výrobky KTM PowerParts nejsou určeny pro použití na veřejných komunikacích (v závislosti na zemi). 
Prosíme, kontaktujte svého prodejce KTM pro další informace. Vyobrazené motocykly se mohou ve vybraných detailech lišit od sériového 

provedení a některé obrázky ukazují doplňkovou výbavu dostupnou za příplatek. Veškeré údaje o rozsahu dodávky, vzhledu, službách, 
rozměrech a hmotnostech jsou nezávazné a mohou obsahovat chyby; tyto informace se mohou bez upozornění změnit. Technické údaje 

jednotlivých modelů se mohou lišit v závislosti na zemi prodeje.

Všechny balíčky a slevy jsou dostupné pouze autoškolám po ověření jejich  
stasu oficiální autoškoly u našeho autorizovaného prodejce KTM.

KTM CENTRAL EAST EUROPE S.R.O.
A GROUP COMPANY OF KTM AG

Roznavska 24
821 04 Bratislava, Slovakia

©
 2

0
2
2,

 K
TM

 C
E
N

TR
A
L 

E
A

S
T 

EU
R

O
P
E 

S
.R

.O
.


