
PŮJČOVNA
MOTOCYKLŮ A SKÚTRŮ 

 Chcete si splnit svůj dávný sen?
 Chcete se jen tak o víkendu projet na motorce nebo skútru?
 Plánujete s přáteli netradiční dovolenou? 
 Rozhodujete se o koupi nového motocyklu a potřebujete si

    podobný typ motorky vyzkoušet trochu více než jen na
    jedné projížďce?

www.MOTOCENTRUM-BARTH.cz...motorky nás baví!

10 důvodů, proč si motorku půjčit 

1)  nemusíte pořizovat motocykl, který by Vám zestárnul

2)  nemáte vysoké počáteční náklady při koupi nového motocyklu

3)  nemáte žádné náklady spojené se servisem

4)  netratíte na následném prodeji vlastního již ojetého motocyklu

5)  nehradíte žádné pojištění

6)  máte k dispozici vždy takový motocykl, který právě chcete

7)  nemusíte řešit parkování

8)  nemusíte pořizovat drahé příslušenství

9)  nemusíte se obávat odcizení

10)  máte motocykl vždy ve 100% technickém i vizuálním stavu

10 důvodů, proč si motorku půjčit prá-
vě U NÁS:
1)  půjčujeme pouze nové nebo předváděcí motocykly

2)  neomezujeme ani samostatně neúčtujeme najeté kilometry

3)  půjčujeme především aktuální modely s možností předváděcí

 jízdy před zapůjčením

4)  sami si zvolíte místo předání motocyklu (po dohodě) 

5)  atraktivní ceny u dlouhodobého půjčení motocyklu

6)  možnost zapůjčení doplňků a příslušenství

7)  půjčený motocykl lze použít v rámci celé Evropy

8)  v případě následné koupě zapůjčeného motocykluz naší

 aktuální nabídky, není půjčovné účtováno

9)  všechny půjčované motocykly jsou pojištěny proti odcizení

 a havárii v rámci celé Evropy

10)  všechny motocykly procházejí před každou zápůjčkou pečlivou

 a důkladnou kontrolou v našem značkovém servise

Půjčovací doba: 

A) Všední den 8:30 – 17:30

B) Víkend pátek 16:00 - pondělí 8:30

C) Týden  pondělí 8:30 - následujícího pondělí 8:30

Po dohodě lze dohodnout i individuální řešení.

Motopůjčovna
Naším motem je splnit sny a přání všem, kteří chtějí vidět okolní svět 

z perspektivy, kterou poskytne pouze jízda na motocyklu. Lidem, kte-

ří chtějí zažít ten úžasný a ničím nenahraditelný pocit z jízdy cestou 

necestou a přitom nemohou nebo z jakéhokoli důvodu nechtějí mo-

tocykl vlastnit. Pro tyto příznivce jedné stopy, a nejen pro ně, jsme 

připravili pestrou nabídku nových motocyklů několika kategorií i 

objemových skupin, které jsou námi plně pojištěné pro toulky celou 

Evropou. Nic tedy nebrání si prostřednictvím naší půjčovny plně a s 

jistotou užít motovýlet či motodovolenou s přáteli nebo obchodními 

partnery. Právě takováto netradiční a neformální setkání mohou být 

velmi dobrým začátkem Vaší dlouhodobé nejenom obchodní spolu-

práce. Uvažujete o koupi motocyklu Yamaha a rádi byste si ho nejdří-

ve v klidu vyzkoušeli, abyste nekupovali „motorku v pytli“? Připravili 

jsme pro Vás program krátkodobých zápůjček motocyklů a to právě 

za účelem zkušební jízdy s příjemným bonusem. Pokud se totiž ná-

sledně rozhodnete pro koupi některého z námi nabízených nových 

nebo předváděcích motocyklů, nebudeme Vám tuto zápůjčku nijak 

účtovat.

Martin Blažek
vedoucí půjčovny motocyklů
martin.blazek@motocentrum-barth.cz
tel. 464 645 198, mob.: 778 716 198

Najdete nás
i na Facebooku

Motocentrum BARTH

Motocentrum BARTH
Hůrka 1798

53012 Pardubice - Dubina
www.motocentrum-barth.cz

KONTAKTY



...motorky nás baví!

Naše aktuální nabídka nových a zánovních motocyklů k pronájmu:

Yamaha XV950 Yamaha MT 09 SR Yamaha MT 09 Tracer ABS

Rok výroby 2015 2015 2016

Řidičský průkaz 
skupiny A A A

Cena pronájmu 
na 1 - 2 dny 2.200,- / den 2.400,- / den 2.800,- / den

Cena pronájmu 
na 3 a více dní 1.890,- / den 2.050,- / den 2.400,- / den

Yamaha YZF-R3 ABS Yamaha MT07 MotoCage ABS Yamaha XTZ 1200 ABS

Rok výroby 2015 2016 2015

Řidičský průkaz 
skupiny A2* A2*

(úprava na 35 kW) A

Cena pronájmu 
na 1 - 2 dny 1.800,- / den 2.200,- / den 3.500,- / den

Cena pronájmu 
na 3 a více dní 1.600,- / den 1.870,- / den 2.900,- / den

Yamaha Tricity 125 Yamaha NMAX 125 ABS Yamaha XMAX 400

Rok výroby 2015 2015 2015

Řidičský průkaz 
skupiny B B A2*

Cena pronájmu 
na 1 - 2 dny 800,- / den 800,- / den 1.800,- / den

Cena pronájmu 
na 3 a více dní 690,- / den 690,- / den 1.600,- / den

Triumph Tiger 800 XCX ABS Triumph new Tiger 1050 SPORT ABS

Rok výroby 2016 2016

Řidičský průkaz 
skupiny A A

Cena pronájmu 
na 1 - 2 dny 3.000,- / den 3.200,- / den

Cena pronájmu 
na 3 a více dní 2.590,- / den 2.700,- / den

Půjčení příslušenství:
 
Příslušenství  a oblečení půjčujeme pouze spolu s motocyklem . K dispozici jsou přilby a bundy, kufry dále kamery GoPro a další 
příslušenství v omezeném rozsahu odpovídajícím skladbě motocyklů v motopůjčovně. Ceny jsou individuální. Zejména s ohledem 
na celkovou dobu nájmu.

Cena pronájmu je vč. 21% DPH a bez limitu ujetých km. Podmínkou zapůjčení motocyklu je úhrada vratné kauce 10% z ceny motocyklu a to pouze kreditní kartou! 
(spoluúčast na havarijním pojištění) 

*A2 = Řidičský průkaz na motocykly s výkonem do 35 kW.

www.MOTOCENTRUM-BARTH.cz

 Pokud si nechcete motorku kupovat, můžeme Vám jí v Motocentru BARTH v Pardubicích za výhodných podmínek půjčit.  

 Půjčujeme především nové motocykly značky YAMAHA a TRIUMPH. 
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