
MÁJOVÉ ADVENTURE DNI s ALL 4 TWO WHEELS 

Poď sa naučiť, zdokonaliť, alebo si len oživiť svoje znalosti a ovládanie svojho motocykla na 

jednodňovom podujatí, ktoré sme zorganizovali s našim partnerom Bezpečne Na Motorke akadémia. 

Kurz je určený pre jazdcov, ktorý už majú osvojené základné návyky jazdy na motocykli, no chceli by 

sa zlepšiť alebo niečo nové naučiť, a samozrejme tiež pre tých, ktorí jazdu na asfalte zvládajú, no 

v teréne majú ešte obavy. Kurz je vhodný pre adventure motocykle ako napríklad BMW GS, KTM 

Adventure, KTM Enduro, Husqvarna 701, Honda Africa Twin, Suzuki V-Strom, Triumph Tiger, Ducati 

Multistrada, Yamaha Tenere a podobne. 

Kurzy máme pre vás dva a uskutočnia sa v termínoch 01.05.2021 a 30.05.2021. Z dôvodu kvality 

výuky a tiež z dôvodu COVID-19 opatrení, je počet účastníkov každého z kurzov (termínov) 

obmedzený na  6 osôb.  

V rámci kurzu zažiješ nasledovné: 

- Celodenné jazdenie v prekrásnom prostredí a okolí Trenčína 

- Spoznáš nových ľudí, nájdeš nových kamošov (o to nám v tomto hobby ide tiež, že?) 

- Zdokonalíš svoju jazdu a ovládanie motorky 

- Posunieš limity a odblokuješ „strachy“ 

- Zažiješ veľa skvelej zábavy  

- Skvele sa pripravíš do novej sezóny 

V rámci tohto kurzu okrem hore uvedeného získaš voucher na čistenie a údržbu tvojho oblečenia 

v našej čistiarni LeathClean alebo voucher na olejový servis Tvojej motorky v našom servise All 4 Two 

Wheels. Sám si zvolíš, čo sa Ti hodí viac. 

Podmienky účasti na kurze: 

- Vlastný motocykel (ak nemáš vieme Ti požičať BMW 1250 GS, GS Adventure, 850 GS, 

pôžičovné nie je zahrnuté v cene kurzu) 

- Vodičské oprávnenie skupiny A  

- Ak to bude vyžadovať aktuálna situácia, negatívny test na COVID-19 

- Vhodné moto oblečenie ( absolvovať kurz v tričku a kraťasoch nie je môžné) 

- Uhradený poplatok za kurz 

Čo je zahrnuté v poplatku za kurz: 

- Jazdenie a výuka od 10:00 do 17:00 hod 

- Pitný režim (voda, iontové nápoje) 

- Ľahký obed  

- Voucher LeathClean alebo All 4 Two Wheels, podľa vlastného výberu 

- Pre každého malé prekvapenie formou darčeka 

Cena kurzu je 165 € s DPH. Poplatok je potrebné uhradiť do 3 dní od potvrdenia objednávky. 

Uzávierka prihlášok je 26.04.2021 pre kurz konaný 01.05.2021 a 20.05.2021 pre kurz konaný 

30.05.2021. Objednávky a viac Info na 0949 763928 alebo píš na info@all42wheels.com 

 

  

  


