Z VÝROBNÍ LINKY SJEL JIŽ 1000
ELEKTRO SKÚTR ČESKÉ ZNAČKY AKUMOTO

AKTUALITY

Česká značka Akumoto hlásí 1000 vyrobený elekto skútr.
V Mělníku, kde tato značka sídlí a má zde i veškeré technické zázemí,
projel výstupní kontrolou elektro skútr Akumoto 600, který se stal
jubilejním 1000 vyrobeným kusem této české značky. Skútr svého
nového majitele našel na letošní výstavě Motosalon 2013. „Nový
majitel získal tento jubilejní elektro skútr za dotovanou cenu včetně
darovacího certifikátu, který bude sloužit jako vzpomínka na tento
důležitý moment v historii značky Akumoto“ uvedl Lukáš Drahovzal,
zástupce značky AKUMOTO.
Sečteme-li roční nájezd všech elektro skútrů značky Akumoto,
získáme úctyhodné číslo 6.000.000 ujetých km za poslední jeden rok.
Pokud tuto vzdálenost převedeme na obvod naší planety, mohly by
jí elektro skútry Akumoto „obkroužit“ celkem 150 krát. To vše bez
výfukových plynů, hluku a za minimální provozní náklady. Celková
roční úspora majitelů elektro skútrů Akumoto se v roce 2012
vyšplhala na neskutečných 29.520.000 Kč, bavíme-li se o úspoře
v porovnání s náklady potřebnými na provoz osobního automobilu.
Popularitu elektro skútrů této české značky potrhuje i skutečnosti,
že patří mezi jedny z nejlépe prodávaných elektro skútrů v rámci
evropského kontinentu. „Mezi zákazníky je o elektro skútry Akumoto
velký zájem, to ostatně potvrzují i aktuální prodejní čísla, která jsou
srovnatelná s prodejem benzinových skútrů tradičních a zavedených
značek“ doplňuje Lukáš Drahovzal.
V letošním roce mohou navíc zákazníci čerpat „zelenou dotaci na
pořízení elektro skútru“, kterou poskytuje svým zákazníkům značka
Akumoto. Výše dotace se pohybuje od 2.000 do 5.000 Kč a může
jí získat každý zájemce, který si zakoupí elektro skútr na území
ČR. Tento projekt je zahájen od 7. 3. 2013 a běží do vyčerpání
prostředků na něj určených.

NOVÉ MODELY HARLEY – DAVIDSON
N

a hned dvě novinky legendární značky se
můžeme těšit v průběhu tohoto roku.
Harley-Davidson Breakout je plný stylu, a tak
zvědavým pohledům neunikne při projížďce
během dne ani při jízdě po nočním bulváru.
Breakout je prémiovým modelem, ve speciální
úpravě a s komponenty, které nejsou pro
ostatní motocykly Harley-Davidson dostupné.
Dlouhý a pekelně nízko položený Breakout je
vybaven zadní pneumatikou o šířce 240mm.
Vizuálně vše vyrovnávají masivní vidlice
a osekané blatníky, zatímco konzole nádrže
a dragstarové řídítka zaručují nízký profil
motocyklu. Motor Twin Cam 103 a ostatní
komponenty jsou v zářivém chromu a černé
lesklé barvě. Nový Street Bob Special Edition
je opět dalším strojem, který se vyznačuje
jedinečným stylem. Jedná se o čistý bobber,
který však značka posunula ještě o kus
dál. Inspirovaný Harley-Davidson Factory
Customization programem, je striktně
limitován pouze pro mezinárodní trh (Evropa,
Střední východ a Afrika). Nový Street Bob
Special Edition je nově vybaven motorem
o obsahu 1690 ccm, který dodá nezaměnitelný
sound. Ozdoben je unikátním dvoubarevným
provedením a vyplétanými koly s červeným
okrajem. Tento jedinečný stroj vybočuje z řady
jak svým vzhledem, tak hlavně svým typickým
zvukem. Street Bob Special Edition přichází
v té nejlepší parádě již z továrny a s ABS
ve standardní výbavě.
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SOUTAĚLLŽ!
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Máme tady vyhodnocení naší soutěže se společností Recall
z minulého čísla. Počasí na výjezdy na mašině minulý měsíc moc
nebylo a podle toho vypadá i množství odpovědí, které se nám
v redakci sešlo. Možnost vyhrát vybavení na motorku jste vzali
opravdu zodpovědně, co taky dělat jiného než soutěžit, když jezdit
v téhle sibérii se až na pár hezkých dnů nedalo...
A jaká byla cena? Tentokrát bylo ve hře pět pouzder Interphone dle
vlastního výběru v ceně 890,- Kč. Za to už jde o skutečně pěkné

pouzdro...na telefon...od Recallu myslíme, samozřejmě. Ptali
jsme se vás, jaké že číslo má v označení nejvyšší řada interkomu
Interphone F. Odpověď “C”, tj. že jde o Interphone F5, zaslaná
na náš e-mail, vás zařadila do finále a teď je na čase vyhlásit
šťastlivce a pogratulovat jim. Takže, tady máme pět výherců:
Vlastimil Beneš, Jaroslav Pejchar, Martin Müller, Petr Slováček,
Jan Smrž. Srdečně gratulujeme a doufáme, že si z pestré nabídky
Recall vyberete přesně podle svého gusta.

S VARTOU O VARTU!
ČLOVĚK JE TVOR SOUTĚŽIVÝ A ONA SOUTĚŽIVOST SE SAMOZŘEJMĚ ZVYŠUJE S HODNOTOU MOŽNÉ VÝHRY.
NO, A PROTOŽE TOHLE VELICE DOBŘE VÍME, SPOLUPRACUJEME S PARTNERY, KTEŘÍ SE TAKŘÍKAJÍC PLÁCNOU
PŘES KAPSU A VĚNUJÍ PRO VÁS CENY HODNOTNÉ A KVALITNÍ (NE TŘEBA SAMOLEPKU, SIRKY Z BARU NEBO
OBRÁZEK TCHÝNĚ VÝKONNÉHO ŘEDITELE FIRMY).
Tentokrát padla volba na společnost Varta, která je právě onou
zárukou kvality. Bylo by zbytečné tuto značku představovat, jistě
každý ví, čím se zabývá – ano, jde o akumulátory, ať už do aut,
motocyklů, čtyřkolek, stavebních strojů, motorových člunů... až po
články, díky kterým se například váš přehrávač MP3 nestává sice
kce
hezkým, leč naprosto nefunkčním doplňkem. Rozpětí produkce
značky Varta je ohromné, nicméně my se budeme soustředit
zákonitě na motocykly.

Abyste měli šanci se k téhle superbaterii zadarmo dostat, musíte
zodpovědět správně soutěžní otázku:
VE KTERÉM ROCE BYL ZAVEDEN NÁZEV VARTA?
a.)
2013
b.)
1904
1492
c.)

Většina z nás se již bohužel setkala s fenoménem vybitého
akumulátoru. Přijdete ke stroji, zmáčknete startovací tlačítko,,
startér se začne líně otáčet a motor ne a ne chytit. Případně se
startér neotáčí vůbec a jen na vás výsměšně vrká startovací relátko.
álně
Diagnóza je jednoduchá, baterka je v pytli. Jestli jen momentálně
nebo setrvale zjistíte až po jejím opětovném nabití, v každém
případě pro daný okamžik máte po ptákách a můžete jít zase domů,
z vyjížďky nic nebude.
en
Aby se vám tohle nestávalo, je potřeba zvolit akumulátor nejen
é), ale
odpovídající hodnotami konkrétnímu stroji (to je samozřejmé),
také kvalitní, s dlouhou výdrží. A právě takový můžete v naší soutěži
vyhrát – jde o nejprodávanější model řady Varta Powersports,
s,
terie,
Freshpack. Powersports Freshpack je výkonná a trvanlivá baterie,
zem.
která se vyznačuje snadnou instalací a ekonomickým provozem.
Nabízí spolehlivý startovací výkon od prvního po mnoho a mnoho
dalších natočení, v horku i chladném počasí. I když ji prověříte
v nejnáročnějších podmínkách, stále bude disponovat výjimečným
výkonem. Navíc si můžete být jistí, že mezi 41 modely pro všechny
možné druhy motoristického sportu zřejmě naleznete Powersports
Freshpack ideální právě pro váš motocykl nebo čtyřkolku (pokud
se soutěže zúčastníte a vyhrajete).

Teď už jen stačí odpovědět, mít kousek štěstí a můžete se radovat
z nového akumulátoru (nápovědu naleznete na stránkách
http://www.varta-automotive.cz/cs-cz).
Správnou odpověď nám pošlete do 21. 4. 2013 na adresu
asistent@motorbike-czech.cz
v Motorbike č. 5 zveřejníme šťastného výherce, který si bude moci
vybrat z řady Powersports Freshpack baterii konkrétních hodnot.
Tak držíme palce!
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