
2022BARTHRIDE

MOTOCENTRUM-BARTH.cz ...neobyčejný motooperák!

BARTH RIDE
LETNÍ MOTOOPERÁK NA 4-6 MĚSÍCŮ

VESPA PRIMAVERA 125 APRILIA TUAREG 660

MOTO GUZZI V 85 TT BMW R 1250 GS

od 4.990 Kč
vč. DPH/měsíc

od 5.990 Kč
vč. DPH/měsíc

od 9.990 Kč
vč. DPH/měsíc

od 9.990 Kč
vč. DPH/měsíc

od 12.990 Kč
vč. DPH/měsíc

řidičák B novinka 2022

YAMAHA XMAX 300



MOTOCENTRUM-BARTH.cz ...neobyčejný motooperák!

BARTHRIDE
LETNÍ MOTOOPERÁK

Cena pronájmu je vč. 21% DPH.

délka 
operáku

celkový nájezd km

do 5.000 km do 10.000 km do 15.000 km

6 měsíců 8.990 Kč 9.990 Kč 10.990 Kč

5 měsíců 10.990 Kč 11.990 Kč 12.990 Kč

4 měsíce 13.990 Kč 14.990 Kč 15.990 Kč

Výkon
(PS)

ŘP
skupiny

Vratná 
kauce

77 A 25.000 Kč

VÝBAVA: 
ABS, DTC-kontrola trakce, Dynamická ESA – elektronický podvozek, bezklíčkové startování, 
Konektivita TFT displej, LED světlomet, vyhřívané rukojeti, řadící asistent PRO – oboustranný 
quick shifter a další
Barvy :  bílá, modrá, černá

m
ěs
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ní
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lá
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a

F 750 GS

délka 
operáku

celkový nájezd km

do 5.000 km do 10.000 km do 15.000 km

6 měsíců 6.990 Kč 7.990 Kč 8.990 Kč

5 měsíců 7.990 Kč 8.990 Kč 9.990 Kč

4 měsíce 9.990 Kč 10.990 Kč 11.990 Kč

délka 
operáku

celkový nájezd km

do 5.000 km do 10.000 km do 15.000 km

6 měsíců 4.990 Kč 5.990 Kč 6.990 Kč

5 měsíců 5.990 Kč 6.990 Kč 7.990 Kč

4 měsíce 6.990 Kč 7.990 Kč 8.990 Kč

délka 
operáku

celkový nájezd km

do 5.000 km do 10.000 km do 15.000 km

6 měsíců 5.990 Kč 6.990 Kč 7.490 Kč

5 měsíců 6.990 Kč 7.990 Kč 8.490 Kč

4 měsíce 7.990 Kč 9.990 Kč 10.490 Kč

délka 
operáku

celkový nájezd km

do 5.000 km do 10.000 km do 15.000 km

6 měsíců 5.990 Kč 6.990 Kč 7.990 Kč

5 měsíců 6.990 Kč 7.990 Kč 8.990 Kč

4 měsíce 8.990 Kč 8.990 Kč 9.990 Kč

Výkon
(PS)

ŘP
skupiny

Vratná 
kauce

24 A2, A 9.000 Kč

Výkon
(PS)

ŘP
skupiny

Vratná 
kauce

11 A1, B 7.000 Kč

Výkon
(PS)

ŘP
skupiny

Vratná 
kauce

28 A2, A 9.000 Kč

Výkon
(PS)

ŘP
skupiny

Vratná 
kauce

75/47 A2, A 10.000 Kč

VÝBAVA: 
ABS, ASR, imobilizér, osvětlení LED, palubní počítač, USB zásuvka
Barvy: šedivá, modrá, oranžová

VÝBAVA:
ABS, imobilizér, kompletní LED osvětlení, palubní počítač, USB zásuvka a další
Barvy : červená, bílá, oranžová, modrá, pistáciová

VÝBAVA:
ABS, TCS, imobilizér, bezklíčový přístup, start-stop systém, osvětlení LED, palubní počítač a další
Barvy: šedá, stříbrná

VÝBAVA:
ABS, imobilizér, osvětlení LED, LCD obrazovka
Barvy: šedá, modrá, černá
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GTS 300

XMAX 300

MT 07 
55/35 kW

PRIMAVERA 125

NABÍDKA SKÚTRŮ

NABÍDKA MOTOREK



BARTHRIDE
LETNÍ MOTOOPERÁK

Cena pronájmu je vč. 21% DPH.

MOTOCENTRUM-BARTH.cz ...neobyčejný motooperák!

délka 
operáku

celkový nájezd km

do 5.000 km do 10.000 km do 15.000 km

6 měsíců 9.990 Kč 10.990 Kč 11.990 Kč

5 měsíců 10.990 Kč 12.990 Kč 13.990 Kč

4 měsíce 13.990 Kč 15.990 Kč 16.990 Kč

délka 
operáku

celkový nájezd km

do 5.000 km do 10.000 km do 15.000 km

6 měsíců 9.990 Kč 10.990 Kč 11.990 Kč

5 měsíců 10.990 Kč 11.990 Kč 12.990 Kč

4 měsíce 12.990 Kč 14.990 Kč 15.990 Kč

Výkon
(PS)

ŘP
skupiny

Vratná 
kauce

80 A 15.000 Kč

Výkon
(PS)

ŘP
skupiny

Vratná 
kauce

119 A 15.000 Kč

VÝBAVA: 
ABS, ASR, imobilizér, jízdní režimy, TFT displej, osvětlení LED, elektronický více mapový plyn, 
Quick shift
Barvy : zeleno-zlatá, červená, modrá

VÝBAVA: 
ABS, imobilizér, osvětlení LED, elektronické odpružení KYB, boční kufry, Quick shift, vyhřívané 
rukojeti, dvojitá TFT obrazovka, šestiosá inerciální měřící jednotka
Barvy : šedá, modrá, červená
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Tuareg 660

Yamaha 
Tracer 9 GT

délka 
operáku

celkový nájezd km

do 5.000 km do 10.000 km do 15.000 km

6 měsíců 9.990 Kč 10.990 Kč 11.990 Kč

5 měsíců 10.990 Kč 11.990 Kč 12.990 Kč

4 měsíce 12.990 Kč 14.990 Kč 15.990 Kč

Výkon
(PS)

ŘP
skupiny

Vratná 
kauce

76 A 15.000 Kč

VÝBAVA: 
ABS, kontrola trakce, tempomat, jízdní režimy, TFT Displej, osvětlení LED
Barvy : žlutá, červená, šedivá
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V 85 TT
Travel

délka 
operáku

celkový nájezd km

do 5.000 km do 10.000 km do 15.000 km

6 měsíců 12.990 Kč 13.990 Kč 14.990 Kč

5 měsíců 14.990 Kč 15.990 Kč 16.990 Kč

4 měsíce 18.990 Kč 19.990 Kč 20.990 Kč

Výkon
(PS)

ŘP
skupiny

Vratná 
kauce

136 A 25.000 Kč

VÝBAVA:
ABS, ESA elektronický podvozek, imobilizér, barevný TFT display, oboustranný quick shifter, 
tempomat, kompletní LED osvětlení, příprava pro navigaci, jízdní režimy a další
Barvy :  černá, tricolora , šedá
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R 1250 GS

délka 
operáku

celkový nájezd km

do 5.000 km do 10.000 km do 15.000 km

6 měsíců 13.990 Kč 14.990 Kč 15.990 Kč

5 měsíců 15.990 Kč 16.990 Kč 17.990 Kč

4 měsíce 19.990 Kč 20.990 Kč 21.990 Kč

Výkon
(PS)

ŘP
skupiny

Vratná 
kauce

136 A 25.000 Kč

VÝBAVA: 
ABS, Dynamická ESA – elektronický podvozek, Lights Package – mj. adaptivní světlomet, LED 
denní svícení i blinkry, Režim jízdy PRO – až 7 jízdních režimů, tempomat, TPC – kontrola tlaku  
v pneu a další
Barvy :  šedá, trikolora, černá
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R 1250 GS
Adventure

NABÍDKA MOTOREK



KONTAKTY

Pro koho je motooperák BARTH RIDE určen? 
• pro motorkáře, kteří si chtějí užívat jízdy na motorce přes letní 

sezonu, ale nemohou či nechtějí si pořídit motocykl na delší 
dobu, anebo na pořízení nemají dostatek financí

• BARTH RIDE je kombinace pořízení motorky na operativní leasing, 
a půjčení motorky z motopůjčovny

• motorky tedy pronajímáme výhradně na letní motorkářskou 
sezonu

• nemusíte nic platit v době, kdy motocykl nemůžete díky počasí   
používat

• v nabídce je celá řada motocyklů, k jejichž řízení potřebujete  
k řízení jen řidičský průkaz skupiny B

• motorky si mohou pronajmout pro své zaměstnance jako Benefit  
firmy 

• pronajmout si od nás motocykl může občan ČR, anebo česká 
firma se sídlem v ČR

Na jak dlouho je náš letní motooperák BARTH RIDE?
• motooperák BARTH RIDE je pouze na letní sezonu, tedy na 4-6 

měsíců
• nejčastěji si pořídíš motorku od dubna do září 2021
• jezdíš jen přes motorkářskou sezonu
• na konci sezony, nám motorku vrátíš 

Co je v měsíční splátce?
• měsíční splátka zahrnuje opotřebení motorky a náklady na  

financování
• povinné ručení
• havarijní pojištění a pojištění proti krádeži pro celou Evropu (se 

spoluúčastí 5% a minimálně 5.000 Kč)
• případný servis motorky, pokud bude potřeba (nadměrné 

opotřebení pneu hradí nájemce)
• splátku účtujeme s DPH, pokud jsi plátce DPH, DPH si můžeš 

odečíst

Co je to za motorky?
• jsme autorizovaný dealer BMW Motorrad, YAMAHA a Piaggio 

group
• jedná se o zcela nové motorky, tedy ve 100% stavu
• budeš první uživatel motorky
• jedná se nejčastěji o rok výroby a modelový rok 2022
• používáte tedy výhradně nejnovější motorky 

Jak to funguje ? Je to jednoduché.
• vyber si na webu www.MOTOCENTRUM-BARTH.cz motorku  

v nabídce letního operáku BARTH RIDE, která tě na letní sezonu 
zajímá

• vyber si délku nájezdu km za sezonu (kolik plánuješ najet km) 
• vyber si měsíční splátku, kterou bez problémů utáhneš
• pošli nám poptávku, zavolej naše specialisty anebo se zastav na 

showroomu v Pardubicích
• pokud bude vybraná motorka k dispozici, můžeš po předložení  

dokladů začít hned jezdit
• motorky máme skladem ihned připravené k provozu, ale může 

se stát, že tebou vybraná motorka se bude muset připravit, což 
nějaký den potrvá 

• potřebujeme předložit občanský průkaz a řidičský průkaz na 
příslušnou skupinu oprávnění pro vybranou motorku a nějaký 
doklad o příjmech (stačí výpis z banky)

Jak je to s financemi?
• při rezervaci motorky požadujeme kauci (výše kauce je uvedena u 

každé motorky a hradí se převodním příkazem)
• kauce slouží ke garanci tvého vážného zájmu o vybraný operák, 

abychom ti mohli připravit motorku na ježdění
• během pronájmu slouží kauce jako garance případných škod na 

motorce, na úhradu případné spoluúčasti při havárii či pojistné 
události, a na garanci splátek

• při převzetí motorky se hradí 1. měsíční splátka, která se hradí 
výhradně tvojí kreditní kartou, která je vystavená na jméno 
nájemce motorky (není možné 1.splátku hradit převodem ani 
hotově)

Kolik kilometrů mohu s motorkou najet?
• před uzavřením smlouvy si můžeš vybrat počet kilometrů, kolik 

plánuješ najet
• na výběr je 5.000 km / 10.000 km/ a 15.000 km po celou letní 

sezonu
• když najedeš méně kilometrů, nájemné se nemění
• pokud bys najel více kilometrů, nevadí, akorát ti bude 

naúčtován poplatek 2 Kč bez DPH za každý najetý kilometr 
navíc (za menší nájezd nemůžeme bohužel snižovat nájemné) 

Kam s motorkou můžeš jet?
• motorky jsou pojištěné pro jízdu na pozemních komunikacích  

v ČR, ale i po celé Evropě 
• mimo Evropu se s motorkami nesmí jet

Kdo může s motorkou jet?
• s motorkou může jet primárně nájemce, který je uveden ve 

smlouvě
• nájemce může nejpozději při uzavírání smlouvy zplnomocnit k 

řízení motocyklu 1 dalšího řidiče, od takové zplnomocněné osoby 
musí mít pronajímatel k dispozici kompletní doklady potřebné k 
řízení motocyklu

• pokud je nájemce firma, může uvést max. 3 řidiče do smlouvy  
a poté s motorkou mohou jezdit až 3 řidiči 

Jak probíhá ukončení pronájmu motorky?
• motorku ti jen pronajímáme, je to majetek naší firmy a zůstává 

naším majetkem i po skončení motooperáku
• při převzetí provádíme ohledání technického stavu motorky, 

který by měl odpovídat počtu najetých km
• při uzavření smlouvy dostaneš předem katalog opotřebení, z 

kterého vyplývá, co se považuje za opotřebení (aby nedošlo 
později k nepříjemnostem)

• motorku ve sjednaný termín vrátíš
• při vrácení motorky provedeme vyúčtování případných škod, 

opravy poškození, spoluúčasti z pojistných událostí, přejeté 
kilometry (pokud by k tomu došlo)

• po úhradě vyúčtování ti vrátíme kauci
• motorky po skončení operáku prodáváme jako ojeté, pokud bys 

měl zájem si jí odkoupit, je možné to později projednat

zaujala Vás nabídka ? 
Napište nám na: motocentrum@motocentrum-barth.cz anebo kontaktujte naše specialisty motooperáku:

Martin Blažek
prodejce YAMAHA
martin.blazek@motocentrum-barth.cz
+420 778 716 198

Jaroslav Bekr
prodejce BMW
jaroslav.bekr@motocentrum-barth.cz
+420 770 180 640

Mgr. Lucie Pulkrábková
prodejce PIAGGIO GROUP
lucie.pulkrabkova@motocentrum-barth.cz
+420 770 180 641

BARTHRIDE OTÁZKY A ODPOVĚDI LETNÍ MOTOOPERÁK

MOTOCENTRUM-BARTH.cz ...neobyčejný motooperák!


