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KÖRSKOLEMOTORCYKLAR



Som ägare eller motorcykelinstruktör på en körskola erbjuds KTM’s körskolepaket, 
ett modellprogram med våra nya EURO 5-kompatibla övnings-, uppkörnings- och 
instruktörsmotorcyklar.

Våra DUKE-modeller är väldigt populära bland nybörjare men också bland de som  
vill börja om på nytt. De smidiga KTM ADVENTURE-modellerna erbjuder en komfortabel 
ingång till KTM’s äventyrsvärld för både instruktörer och elever. I typisk KTM-stil är både 
utrustning och design i de båda modellserierna enastående.

De elektroniska assistanssystemen förser alla KTM DUKE och KTM ADVENTURE-förare  
med fulländad prestanda, kontroll och säkerhet:

Få mer information om assistanssystemen och körskoleerbjudandet  
genom att scanna QR-koden.

Vi önskar ett säkert och framgångsrikt 2022 till er och era elever!

Ditt KTM Team

MÄSTARE 
STARTAR HÄR!



Körskolemotorcyklar

KTM 390 DUKE 2022
A2-godkänd, A2 övningskörningsmotorcykel, A2 uppkörningsmotorcykel

REKOMMENDERAT PRIS  SEK 62.900,00 

RABATT  - SEK   5.900,00 

KRASH KIT  SEK          0,00

PRIS INKLUSIVE MOMS FÖR KÖRSKOLOR*  SEK 59.700,00 

KTM 125 DUKE 2022
A1-godkänd, A1 övningskörningsmotorcykel, A1 uppkörningsmotorcykel

REKOMMENDERAT PRIS  SEK 55.900,00 

RABATT  - SEK   2.800,00 

KRASH KIT  SEK          0,00

PRIS INKLUSIVE MOMS FÖR KÖRSKOLOR*  SEK 53.100,00 

KTM 890 DUKE 2022
A-godkänd, A övningskörningsmotorcykel, A uppkörningsmotorcykel

REKOMMENDERAT PRIS  SEK 117.900,00 

RABATT  - SEK     5.900,00 

KRASH KIT  SEK          0,00

PRIS INKLUSIVE MOMS FÖR KÖRSKOLOR*  SEK 112.000,00 

* inklusive krash kit



KTM Mobility Service håller dig säker i varje kurva med 12 månaders 
skydd utan kostnad. Den kan även förnyas, utan kostnad, i 12-månaders-
perioder under hela motorcykelns livstid* när service utförs av en  
auktoriserad KTM-återförsäljare. Tack vare ett stort och professionellt 
nätverk av assistanshjälp är haverier bekymmersfria då KTM Assistance 
Center är tillgängligt i hela Europa, 24 timmar om dagen, 7 dagar i 
veckan och 365 dagar om året. Vi håller dig READY TO RACE.  
Se mer detaljer på KTM.COM/MOBILITYSERVICE.

Att finansiera din drömhoj kan inte bli enklare. Med KTM Finance  
blir det enklare än någonsin att köra iväg på din nya motorcykel och  
för varje modell finns en unik finansieringslösning. Kontakta din  
auktoriserade KTM-återförsäljare för mer information.

KTM PowerParts har utvecklats för att ta fram det bästa ur din  
KTM-motorcykel. Materialet är hämtat från racing, så som produkter  
tillverkade av kolfiber, titan och hållfast anodiseringsbearbetning,  
vilket gör att de kan pressas till det yttersta. Skapade för att spara vikt 
och öka prestanda samtidigt som de förbättrar aerodynamik och komfort, 
KTM PowerParts är valet för varje situation. 
 
Du hittar senaste KTM PowerParts på KTM.COM/POWERPARTS  
eller hos en auktoriserad KTM-återförsäljare.

Skapade med samma vinnarinstinkt som våra motorcyklar,  
med KTM PowerWear kan du klä dig för det extrema och leva  
READY TO RACE! Motorcyklar utöver det vanliga kräver kläder  
utöver det vanliga som också garanterar toppkvalité och  
imponerande funktionalitet. 
 
Du hittar den senaste informationen på KTM.COM/POWERWEAR  
eller hos en auktoriserad KTM-återförsäljare.

Tillgängligheten för KTM Finance och Mobility Service varierar mellan olika länder.  
Fråga din lokala auktoriserade KTM-återförsäljare om vilka erbjudanden som finns i ditt land.
 
*  Definitionen LIVSTID för encylindriga motorcyklar: max. 6000 mil eller 8 år, beroende på vad som först inträffar;  

för tvåcylindriga motorcyklar: max. 8000 mil eller 8 år, beroende på vad som först inträffar.

** Artikelnr. 90241001006 “Power Reduction Plate”* inklusive krash kit

INSTRUKTÖRS- 
MOTORCYKLAR

KTM 1290 SUPER ADVENTURE S 2022
REKOMMENDERAT PRIS  SEK 191.500,00 

RABATT  - SEK   10.300,00 

KRASH KIT  SEK            0,00

PRIS INKLUSIVE MOMS FÖR KÖRSKOLOR*  SEK 181.200,00 

KTM 890 ADVENTURE 2022
REKOMMENDERAT PRIS  SEK 143.500,00 

RABATT  - SEK     7.200,00 

KRASH KIT  SEK            0,00

PRIS INKLUSIVE MOMS FÖR KÖRSKOLOR*  SEK 136.300,00 

FÖRKLARING AVSEENDE A2-KÖRPROV MED  
KTM 390 DUKE & KTM 390 ADVENTURE

KTM 390 DUKE MY2017 och framåt med typgodkännande 
e1*168/2013*000046*00 är godkänd för A2-körprov direkt  
från produktion. KTM 390 DUKE till och med MY2016 med  
typgodkännande e1*2002/24*0512*XX måste modifieras**  
och typbesiktigas för att vara godkänd för A2-körprov.  
Alla KTM 390 ADVENTURE är godkänd för A2-körprov. 
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RÄTTSLIG ANSVARSFRISKRIVNING

Att efterlikna rekommenderas ej!
Förarna i denna information är professionella motorcykelförare och bilderna är tagna på inhägnade tävlingsbanor eller avstängda vägar.  
KTM vill göra alla förare medvetna om att de måste bära föreskriven skyddsutrustning och alltid köra på ett ansvarsfullt sätt i enlighet  

med relevanta och tillämpade bestämmelser i trafikföreskrifterna.

Endast de homologerade versionerna av motorcyklarna som marknadsförs i denna broschyr är lämpliga för vägtrafik. Observera att 
varningsanvisningarna och föreskrifterna i instruktionsboken måste efterföljas korrekt när du köper en motorcykel och använder den för 

första gången (särskilt de föreskrivna hastighetsgränserna). Vissa produkter av KTM PowerParts är inte godkända för användning på 
allmänna vägar under vissa omständigheter (varierar från land till land). Kontakta din KTM-återförsäljare för ytterligare information. 

Motorcyklarna på bilderna kan variera i utvalda detaljer från produktionsmodellerna och vissa motorcyklar har tillvalsutrustning som finns 
tillgänglig mot en extra kostnad. All information rörande motorcykelleveransens omfattning, utseende, tjänster, mått och vikter är icke 
bindande och specificerad med förbehåll för att fel, tryck-, sättnings- och skrivfel kan förekomma; sådan information kan ändras utan 

föregående meddelande. Observera att modellspecifikationerna kan variera från land till land. 

Alla paketerbjudanden och rabatter är endast tillgängliga för körskolor efter verifiering hos medverkande auktoriserad KTM-återförsäljare.

KTM SPORTMOTORCYCLE SCANDINAVIA AB
A GROUP COMPANY OF KTM AG

Salamandervägen 16
702 36 Örebro, Sweden 
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