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40 ROKOV
LEGENDY
NESPÚTANÁ CHUŤ
NA DOBRODRUŽSTVO!
Túžiš po diaľkach a nespútaných
dobrodružstvách? S BMW R 1250 GS
a GS Adventure žiadny cieľ nie je príliš
ďaleko. Nespútaná duša GS-y je tu už
40 rokov. A za ten čas potvrdila svoje
postavenie na trhu. Tak neváhaj a pridaj
sa k tým, čo majú „ducha GS“!
#SpiritOfGS
Objednaj si testovaciu jazdu u najbližšieho predajcu.
Viac info na www.bmw-motorrad.sk

Bratislava Tech Moto s.r.o. www.bmwba.sk
Banská Bystrica Motoshop Žubor s.r.o. www.bmwbb.sk
Žilina MD-Bavaria Žilina, s.r.o. www.mdmoto.sk
Košice K-moto s.r.o. www.k-moto.sk

Drahí priatelia, motorkári,
myslím, že sa zhodneme v tom, že je za nami asi najdivnejší
rok, aký sme kedy zažili. Dúfam a verím, že ste ho prežili
v poriadku a plnom zdraví. Rok 2020 bol však aj rokom, keď
sme mali všetci čas trochu viac rozmýšľať. Možno o tom, čo
je v živote podstatné a čo je podstatné o niečo menej. Keď sa
na to pozriem z pohľadu BMW Motorrad, mám pocit, že ste si
mnohí povedali približne toto: Ak chceme zažiť pocit slobody
a voľnosti, nie je lepší spôsob ako to urobiť, ako na motorke.

STRANA 4-9.
PREDSTAVUJEME NOVINKY 2021.

Videli sme to vo vašom záujme o motocykle BMW aj
v konečných predajných číslach, ktoré boli nad naše očakávania.
Na Slovensku padol opäť rekord v počte predaných motocyklov
BMW a to aj napriek extrémne komplikovaným podmienkam
samotného predaja. Naši predajcovia sa k tomu našťastie
postavili pragmaticky a okamžite začali so službou dodania
motocykla až k zákazníkovi alebo napríklad ďalšou zdarma
službou – zvážaním motocyklov na servis. Rok 2020 bol
plný výziev, no vzájomne sme ho spolu s našimi predajcami,
aj s vami zákazníkmi zvládli priam výborne.
Napriek tomu som rád, že je rok 2020 za nami. A s novým
rokom aj nová sezóna – nová nádej. My v BMW Motorrad
máme pre vás pripravené ako vždy veľa zaujímavého.
Na nasledujúcich stránkach nášho magazínu sa vám pokúsime
načrtnúť niektoré z noviniek, na ktoré sa môžete tešiť. Či sú to
novinky v našom výrobnom programe, v predajnej sieti alebo
sú to akcie pre našich zákazníkov – všetko to vedie k jednému.
Urobiť si zo života jazdu.

STRANA 12.
AKCIE BMW MOTORRAD.

Prajem vám príjemné čítanie a „Make life a ride,“ priatelia.
Marek Malatinec
Manažér BMW Motorrad Slovensko

STRANA 13.
NOVÁ KOLEKCIA OBLEČENIA 2021.

BMW Motorrad Magazín 2021
Pripravil BMW Motorrad Slovensko
v spolupráci s časopisom Svet motocyklov.
Samostatne nepredajné.
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BMW R 1250 GS /
ADVENTURE.
EDITION 40 YEARS GS.

40 ROKOV
LEGENDY.
BMW GS.

BMW GS je skutočným
priekopníkom – už 40 rokov
v sebe spája ľahkosť ovládania,
všestrannosť a dobrodružného
ducha v dokonalý zážitok
z jazdy. Tento míľnik oslavujeme

s R 1250 GS v špeciálnom
vyhotovení Edition 40 Years
GS. Vo výraznom čierno-žltom
dizajne prvej R 100 GS znovu
ožíva tento legendárny príbeh.
Jedinečný dizajn sa pri R 1250

GS spája s modernými prvkami,
ako sú rozšírené jazdné režimy
Pro a najnovšia generácia boxer
motora s technológiou ShiftCam.
Cesta či terén – zažite to spolu!
#SpiritofGS
Zvonku „Edition 40 Years GS“,
vnútri dokonalá R 1250 GS:
s moderným technickým
vybavením je táto GS ideálnou
partnerkou pre všetky
dobrodružstvá. Voliteľné jazdné
režimy Pro s novou reguláciou
brzdného účinku motora (MSR)
sa postarajú o dokonalý pôžitok
z jazdy v každej situácii, zatiaľ
čo najmodernejšie technológie
v osvetlení – výkyvné LED
svetlomety a adaptívne
svetlomety do zákrut – ti
garantujú optimálnu viditeľnosť.
Od Afriky po centrálnu Áziu:
GS navštívila za 40 rokov celý
svet. Motocykel, ktorý zvládne
každý terén a každú cestu, ide
bezstarostne vpred a odvážne
vzdoruje živlom. GS je živou
legendou vo svete cestovných
enduro motocyklov.
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RODINA GS.
BMW F 850 GS /
ADVENTURE.
GS je znakom dobrodružstva
už od roku 1980. Symbolom pre
jedinečné motocykle, ktoré zvládnu
každé dobrodružstvo. A taká je celá
naša rodina modelov, ktoré hrdo
nesú označenie GS. Nebojácna
F 850 GS a ešte odvážnejšia
F 850 GS Adventure ti pomôžu
zvládnuť každé dobrodružstvo,
stávaš sa súčasťou jedinečnej
komunity GS a žiješ duchom
modelov GS. #SpiritofGS
F 850 GS prináša moderné
technológie a premyslenú
ergonómiu, čo z neho robí
ideálneho sprievodcu na ceste aj
v teréne. V sériovej výbave nechýba
pokročilé ABS Pro, systém DTC
i voliteľné jazdné režimy Pro, ktoré
sa postarajú o neustály pôžitok
z jazdy v každej situácii. Nech už
tvoja cesta vedie kamkoľvek. Zaži
tú výzvu. Dostaň sa aj tam, kam
sa iní neodvážia. Premeň prekážky
na príležitosti. BMW F 850 GS
a jeho dobrodružnejšia sestra
F 850 GS Adventure sú perfektne
prispôsobené aj na offroad
jazdu. Vďaka obrovskej ponuke
doplnkových systémov a špeciálneho
príslušenstva môžeš s motocyklami
F 850 GS s ľahkosťou objavovať
všetko, čo leží za horizontom.

BMW G 310 GS.
KAŽDODENNÁ
RADOSŤ Z
DOBRODRUŽSTVA.
G 310 GS je perfektný
sprievodca na objavovanie
tvojho okolia aj mimo hraníc
vyasfaltovaných ciest. Vďaka
svojej pohodlnej ergonómii GS
a kvalitnej výbave ťa s ľahkosťou
prenesie tvojím všedným dňom
– do každého cieľa.
Silný jednovalcový motor
je teraz vybavený systémom
E-Gas: ride by wire. Táto zmena
výrazne zvyšuje suverénnosť
reakcií na otočenie plynovej
rukoväte. Môžeš sa tiež spoľahnúť
na novú anti-hopping spojku
so samočinným posilňovaním,
ktorá ti pomáha pri rozbiehaní
i preraďovaní. A vďaka
efektívnemu spaľovaniu pracuje
motor úsporne a spĺňa najnovšie
emisné normy Euro5. Medzi
tromi novými farebnými variantmi
nechýba ani špeciálna žlto čierna
Edition 40 Years GS. Všetky tri
pôsobia exkluzívnejšie vďaka
novej čiernej farbe v oblasti
motora a titánovo šedej metalíze
vybraných dielov.
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BMW R 1250 RT.
NA CESTE
S PLNOU SILOU.
V CIELI
S POHODOU.
Nové BMW 1250 RT je
perfektným sprievodcom na tvojej
ceste. Aktuálna generácia boxer
motora BMW s technológiou
ShiftCam ťahá rovnako silno
na domácich cestách, ako na
kľukatých horských prechodoch.
Nová predná časť modelu RT teraz
pôsobí štíhlejšie a jednoznačne
dynamickejšie. Úplne nový dizajn
prednej časti s modernými LED
svetlometmi je možné vybaviť
technológiou adaptívnych
svetlometov do zákrut.
Bezstarostný pôžitok z jazdy
ti zabezpečuje aj úplne nový
asistenčný systém Active Cruise
Control (ACC), ktorý pomocou
tlačidla na riadidlách umožňuje
pohodlné nastavenie želanej
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jazdnej rýchlosti a odstupu od
vozidiel pred tebou. Radarový
senzor v prednej časti vypočíta
rýchlosť a vzdialenosť od vozidla
vpredu – keď sa zmenší, systém
automaticky zníži rýchlosť a znovu
obnoví želaný odstup. Keď sa
zväčší, opätovne rýchlosť zvýši.
Takže si môžeš užívať uvoľnenú
jazdu na každom kilometri.
Nový extra veľký 10,25” plne
farebný TFT displej modelu
R 1250 RT poskytuje okrem
základných jazdných údajov aj
prístup k praktickým funkciám
ako sú navigácia či spojenie
s tvojim smartfónom. Cez
rozdelenú obrazovku máš prehľad
o viacerých funkciách naraz –
napríklad vedľa aktuálnej rýchlosti
môže byť zobrazený palubný
počítač. Mimoriadnu ostrosť
a kontrast má farebný displej
vďaka robustnému, tvrdenému,
antireflexnému kryciemu sklu.
Takže je displej čitateľný aj
na ostrom slnku a vďaka úprave
proti odtlačkom prstov to tak
aj dlhodobo zostane.
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NOVÉ BMW R 18.
IKONICKÉ,
NOSTALGICKÉ.
Nová R 18 cituje našu
históriu, no všetky ikonické
črty sme dôsledne rozvinuli
ďalej. Výsledkom je cruiser
s jedinečným charakterom.
S motorom s protiľahlými
valcami najvyššieho
zdvihového objemu, aký
sme kedy vyrobili.

Od roku 1923 staviame na
boxer motore – z presvedčenia.
Dvojvalec R 18 s obrovským
objemom 1.802 ccm dosahuje
maximálny krútiaci moment
158 Nm už pri 3.000 otáčkach.
V rozmedzí 2.000 až 4.000
otáčok ponúka vždy viac ako
150 Nm, takže máš v každom
momente prebytok sily
a otočenie plynovou rukoväťou

je sprevádzané masívnym
záťahom. Napriek klasickému
vzhľadu je nové R 18 vybavené
najnovšími technológiami.
Tradícia sa v ňom spája
s modernou technikou pre tie
najrýdzejšie emócie z jazdy. Nové
BMW R 18 ponúka nespočetné
možnosti individualizácie dizajnu,
vďaka ktorým si v našom online

BMW R NINE T.
NOVÁ GENERÁCIA
RADU HERITAGE.
BMW R nineT predstavuje
klasický roadster, s použitými
vysokokvalitnými materiálmi
a dokonalým spracovaním do
posledného detailu stelesňuje
našu vášeň pre dizajn a inováciu
už viac ako 90 ročnej výroby
motocyklov. Silný dvojvalcový
boxer motor beží teraz ešte
hladšie. Svojich 109 konských síl
čerpá z rovnakého zdvihového
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konfigurátore vytvoríš svoje
vlastné jedinečné R18. A ak
ťa lákajú dlhé slnkom zaliate
cesty, je tu aj špeciálna verzia
R 18 Classic s pohodlným
dvojsedadlom, dvojicou kožených
kufrov a turistickým
plexištítom.

objemu 1.170 ccm, no vďaka
hladšiemu priebehu výkonu
ťahá citeľne lepšie. Prináša tak
väčšiu radosť z jazdy a spĺňa
pritom aj najnovšiu normu
Euro5. Vďaka novým jazdným
režimom Pro zažívaš ešte viac
dynamiky z jazdy a adaptívne
svetlomety do zákrut ti prinášajú
lepší prehľad pri jazde v noci.
Keď ide o tvoju sebarealizáciu,
nespočetné možnosti
individuálneho prispôsobenia
nepoznajú hranice. R nineT
je stvorená na to, aby si ňou
vyjadril svoju individualitu.
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BMW S 1000 R.
DOKONALÁ KONTROLA
A ČISTÝ VÝKON.

BMW S 1000 RR.
SUPERBIKE
SUPERLATÍVOV.
Výkon 207 konských síl (152 kW)
ťa bude nekompromisne
poháňať k prekonávaniu limitov
a k hľadaniu ideálnej stopy.
Tvoju S 1000 RR poháňa
smerom vpred neskrotná
sila – s maximálnym krútiacim
momentom 113 Nm pri 11.000

Vo vzduchu cítiť benzín. Počuť
rev motora. Zavládla čistá sila.
Toto je čas pre BMW S 1000 R.
Zvonku dynamický roadster,
zvnútra DNA superbike motocykla.
Podvozok a motor úplne novej
S 1000 R majú v sebe gény
superšportového modelu
S 1000 RR. Neskutočne agilný
a ultra precízny – taký je štvorvalec
s výkonom 165 konských síl. Ešte
vypracovanejší, ešte ofenzívnejší.
Nová S 1000 R je teraz po
prvýkrát dostupná aj s voliteľným
výkonovým balíkom M spoločne
s M farbami a M karbónovými
kolesami. Si pripravený na tú
najväčšiu výzvu? Nejde len
o výkon, ale aj o dokonalú kontrolu.
S 1000 R spája oboje. Hmotnosť?
S 1000 R v tomto smere nepozná
konkurenciu. Vrátane balíka M
je optimalizovaná do posledného
gramu – už od 194 kilogramov
so širokou výbavou a plnou
nádržou.

otáčkach a krivkou krútiaceho
momentu minimálne 100 Nm
v rozsahu od 5.500 do 14.500
ot./min. Desať rokov po tom, ako
prvá generácia modelu RR očarila
svet motocyklov, prišla na svet
jej aktuálna generácia s novou
úrovňou výkonu. A popri tom
sme prepracovali takmer každý
komponent modelu RR. Výsledok:
nižšia hmotnosť a citeľne vyšší
výkon. Si pripravený na víťazstvo?
RR čaká len na teba.

BMW M 1000 RR.
NA OKRUHU
AKO ŽIADNA INÁ.
Ženie ťa vôľa podať najlepší
výkon. Ovláda ťa vášeň. Definuje
ťa chuť byť ešte rýchlejší.
Vysoký výkon, hi-tech materiály,
tie nejlepšie komponenty
a exkluzívnosť v každom detaile:
M 1000 RR je prvý model
M vyrobený divíziou BMW
Motorrad. Jeho gény pochádzajú
priamo z profesionálnych
okruhových pretekov.
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BMW S 1000 XR.
BMW F 900 XR.
RÝCHLEJŠIE,
ĎALEJ.
Modelový rad XR stelesňuje
nekompromisné spojenie
športového charakteru a výkonu
stavaného na dlhé výjazdy.
Adrenalín počas celých dní,
zákruta za zákrutou. Môžeš
naháňať zákruty bez prestávky
– kilometer za kilometrom.
Vzpriamená, uvoľnená jazdecká
pozícia, výborná ochrana pred
vetrom – len ty rozhoduješ o tom,
kedy sa tvoja jazda skončí.
A vďaka bohatej výbave budeš
rovnako dobre vybavený na
športové výkony, na dlhé cesty,
aj na každý deň do mesta.

BMW F 900 R.
DYNAMICKÉ,
PROGRESÍVNE.
Puristický dizajn plný sily
vyslovene túži po výzvach. Tento
dynamický roadster si chce
vychutnávať adrenalínovú jazdu
rovnako ako ty. S dokonalou
presnosťou a ľahkosťou
ovládania. A nové BMW F
900 R ti robí radosť aj v oblasti

moderných technológií,
konektivity a bezpečnosti – buď
vždy krok pred ostatnými. BMW
F 900 R prináša viac krútiaceho
momentu do tvojho života. Zaži
intuitívny príval sily dvojvalcového
motora a dynamickú jazdu
bez kompromisov. Teraz
aj s adaptívnym svetlometom
do zákrut, ktorý sa automaticky
aktivuje od 7 stupňového
náklonu. Pre väčší komfort
a bezpečnosť v každej zákrute.

BMW G 310 R.
DO MESTA
S ĽAHKOSŤOU.
Zobúdzať sa s úsmevom
na tvári. Lebo každý deň je
príležitosť vyskúšať niečo nové
– s motocyklom BMW G 310 R.
Teraz už má všetko, čo
potrebuješ – s novým LED
svetlometom a moderným
denným obrysovým svietením.
Vďaka optimalizovanému
motoru ride by wire a antihopping spojke jazdíš
intuitívnejšie a agilnejšie,
či už do práce, na stretnutie
alebo na výlet von z mesta.
Zaži obratnosť, jednoduchú
manipuláciu a športový
charakter modelu G 310 R,
zaži život s ľahkosťou.
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OFICIÁLNI
PREDAJCOVIA.
BMW MOTORRAD.

MOTOSHOP
ŽUBOR
BANSKÁ
BYSTRICA.

TECH MOTO
BRATISLAVA.
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Kostiviarska cesta 10
974 01 Banská Bystrica
+421 918 322 451
predajna@bmwbb.sk
www.bmwbb.sk

BMW Motorrad na strednom
Slovensku zastupuje Motoshop
Žubor na Kostiviarskej
ceste 10 v Banskej Bystrici.
Exkluzívny moderný
showroom poskytuje na dvoch
poschodiach priestor nielen
motocyklom, ale aj bohatému

originálnemu príslušenstvu
a oblečeniu BMW Motorrad.
Samozrejmosťou je široká
ponuka skladových motocyklov
BMW Motorrad a značkový
servis motocyklov vo vlastnom
špecializovanom servise.

Račianska 184
831 53 Bratislava
+421 917 750 692
info@bmwba.sk
www.bmwba.sk

Nový exkluzívny showroom
firmy Tech Moto v Bratislave
na Račianskej ulici 184 vás privíta
svojimi krásnymi modernými
priestormi. Tech Moto ponúka
kompletné služby vrátane
predaja motocyklov, oblečenia,

originálneho príslušenstva
a značkový servis motocyklov
BMW. Obrovská podzemná garáž
poskytuje priestor na zimné
uskladnenie tvojho motocykla.
A príjemné posedenie budeš môcť
zažiť v novo otvorenej kaviarni.
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Predajná sieť

MD-BAVARIA
ŽILINA.

K-MOTO
KOŠICE.

Predajná sieť

Bytčická 82
010 01 Žilina
+421 41 507 2870
motorrad@md-bavaria.sk
www.mdmoto.sk

Exkluzívny priestranný
showroom značky BMW
Motorrad nájdeš v Žiline na
Bytčickej ceste 82. Celé tri
poschodia sú plné motocyklov,
príslušenstva a nájdeš
tu dokonca aj originálnu
štýlovú BMW klubovňu.

Tím zamestnancov MD-Bavaria
Žilina má pre teba okrem
motocyklov pripravenú aj širokú
ponuku originálnych doplnkov
a oblečenia BMW Motorrad
i značkový servis motocyklov.

Alejová 3/A
040 01 Košice
+421 918 555 909
bmw@k-moto.sk
www.bmwke.sk

Značku BMW Motorrad
v metropole východu Slovenska
nájdeš na Alejovej 3 v Košiciach.
Krásny showroom ponúka na
dvoch poschodiach obrovskú
ponuku motocyklov BMW
rozdelenú do jednotlivých

segmentov. Nechýbajú originálne
doplnky či oblečenie BMW
Motorrad a samozrejmosťou
je aj značkový servis v kvalitne
vybavenom servisnom zázemí.
To všetko je košické K-moto.
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GS CHALLENGE
ČESKO-SLOVENSKO.
18.-20. JÚN 2021.
BMW GS Trophy je zážitkom,
o ktorom musia snívať všetci
skutoční BMW dobrodruhovia.
V našich končinách je organizácia
jedného z kvalifikačných podujatí
GS Trophy takmer nemožná, no
my v BMW Motorrad Slovensko
napriek tomu snívame veľké sny.
A práve preto sme sa rozhodli
v roku 2021 zorganizovať prvú
česko-slovenskú GS Challenge –
menšiu sestru GS Trophy.
Túžba po dobrodružstve je našim

hnacím motorom. Už viac ako
40 rokov staviame motocykle
GS – stroje, ktoré zmenili
pohľad na cestovanie do tých
najodľahlejších kútov sveta.
Chuť preskúmať neprebádané
miesta, zažiť adrenalín v čistej
prírode, vstávať so slnkom
a zaspávať s kamošmi pri
spoločnej vatre.
V spolupráci s BMW Motorrad
Česká republika organizujeme

18.-20. júna 2021 prvú
česko-slovenskú BMW GS
Challenge, ktorá sa s najväčšou
pravdepodobnosťou bude konať
na strednom Slovensku. Víkend
plný jazdenia, spoločných aktivít,
terénnej zábavy – s večernou
vatrou a poriadnou kapelou,
nejakým tým pivkom a voliteľným
spaním v stane. Viac informácií
už čoskoro u našich predajcov,
na našom webe a sociálnych
sieťach.

BMW GS TROPHY
2022.
ALBÁNSKO.
Medzinárodná GS Trophy je
tým najťažším a zároveň najviac
dobrodružným podujatím, aké
si v sedle motocykla GS vieš
predstaviť. Tie najlepšie tímy
z celého sveta, ktoré prešli
sitom náročnej kvalifikácie,
súťažia počas jednotlivých
etáp o tímové víťazstvo. Zatiaľ
posledná, siedma GS Trophy sa
odohrávala na jednom zo svojich
najzaujímavejších miest v histórii
– na Novom Zélande.
S pravidelnou dvojročnou
periodicitou hostí GS Trophy
vždy iná svetová krajina
a najbližšie celosvetové vydanie
sa bude konať koncom leta 2022
v Albánsku. No sem sa dostanú
len tie najlepšie tímy z najlepších
– len tí, ktorí si svoje umiestnenie
vybojujú na kvalifikačných
podujatiach v priebehu roka
2021. Celkovo to znamená
pätnásť kvalifikačných podujatí
na takmer všetkých kontinentoch,
pričom tie európske budeš môcť
zažiť v Nemecku a Francúzsku.
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PRILBA
GRAND RACER.
DOKONALÝ
RETRO ŠTÝL
& ELEGANCIA.

PRILBA GS
CARBON EVO.
PRVÁ VOĽBA
DOBRODRUHOV.

Pre všetkých jazdcov, ktorým
záleží na perfektnom štýle,
ponúka prilba Grand Racer
jedinečný Heritage design.
Kvalitné materiály ako napríklad
teľacia koža, použité dekoratívne
kožené výšivky, či detaily
z mosadze a mede zvýrazňujú
jej autentickosť. Prilba Grand
Racer je vybavená najnovšími
akustickými a bezpečnostnými
prvkami. Okrem vyobrazeného
farebného prevedenia Avus,
je dostupná v ďalších troch
dekoroch.

Nová prémiová prilba určená
pre použitie na ceste aj pri
jazde offroad je postavená
na základe osvedčeného
a nadovšetko obľúbeného
modelu BMW GS Carbon.
Novinkou je použitie
bezpečnostného systému
MIPS, ktorý vďaka svojej
jedinečnej konštrukcii
eliminuje rotačné pohyby prilby
pri páde a redukuje tak riziko
zranenia hlavy. Nový Rescue Pull
System – ľahko odnímateľných
lícnych vypchávok – ďalej
napomáha ľahšiemu skladaniu
prilby v prípade zranenia.

BUNDA
SUMMERRIDE.
ŠTÝL
NA LETNÉ DNI.

TOPÁNKY
KNITLITE.
INOVÁCIA,
MÓDA,
OCHRANA.

Nová kolekcia

BMW Motorrad Magazín Slovensko 2021

Ľahká letná bunda v dizajne
džínsovej košele SummerRide
si vás získa na prvý pohľad.
Základná ochrana pri jazde
na motocykli je zabezpečená
pomocou takmer neviditeľných
certifikovaných NP-Flex
protektorov na pleciach
a lakťoch. BMW SummerRide
v skratke znamená perfektný štýl
a príjemné nosenie počas letných
dní, ktoré dokonale ladia k vášmu
BMW R nine T alebo BMW R 18.

BMW Motorrad KnitLite topánky
sú vyrobené najmodernejšou
3D Knit technológiou
trojdimenzionálneho tkania,
vďaka čomu dokážu byť súčasne
pohodlné, priedušné, bezpečné
a zároveň dizajnové. Topánky sú
zosilnené v oblasti radiacej páčky
a päty, poskytujú certifikovanú
ochranu úrovne Level 1.
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OPTION 719.
VDÝCHNI
MOTOCYKLU
SVOJU
OSOBNOSŤ.
Žiadne prekvapenia, žiadne
kompromisy. S výbavou
BMW Motorrad Option 719
získaš motorku s jedinečným
charakterom, ktorá spĺňa
štandardy najvyššej kvality. Presne
podľa tvojich predstáv. V palete
BMW Motorrad Option 719
nájdeš vysoko kvalitné špeciálne
diely a farby z kolekcie Option
719. Teraz si ich môžeš objednať
ako doplnok priamo z výrobného
závodu – jednoducho v našom
online konfigurátore.
Hneď od začiatku sa
zameriavame na harmonické
zladenie do celkového vzhľadu
motocykla, čo znamená, že všetky
diely sú perfektne integrované
do konceptu motocykla
a poskytujú mu konzistentný
a exkluzívny dizajn. Ty rozhodneš,
či finálny vzhľad tvojho motocykla
bude skôr puristický a elegantný,
tradičný a robustný alebo
individuálny a športový.

ONLINE
KONFIGURÁTOR.
TVOJA VÍZIA,
TVOJE BMW.
Vyskúšaj náš online konfigurátor
na odkaze konfigurator.bmwmotorrad.sk a postav si svoj
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motocykel presne podľa vlastných
predstáv. Vyber si z množstva
dostupných farieb vrátane
exkluzívnych farebných prevedení
z radu BMW Motorrad Option 719.
Navoľ si niektorý z exkluzívnych
štýlov či športovú farebnú úpravu
HP. Zvýrazni svoj štýl novým radom
exkluzívnych frézovaných dielov
Option 719, ktoré sú dostupné už
aj pre motocykle GS. Nakonfiguruj
si niektoré z množstva balíčkov
doplnkov a najmodernejších
elektronických systémov. Alebo
si vyberaj po jednom zo želaných
vlastností – znížené sedadlo,
bezkľúčové štartovanie, športový
výfuk, svetlomety do zákrut.
Zarezervuj si skúšobnú jazdu, alebo
si rovno vyžiadaj cenovú ponuku.
Premeň svoju víziu na skutočnosť.
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BMW MOTORRAD
DAYS 2021.
TENTOKRÁT
V BERLÍNE.

Najväčšie stretnutie jazdcov
motocyklov BMW na svete –
to sú tradičné BMW Motorrad
Days. Od roku 2002 sa
tento najznámejší BMW
Motorrad sviatok každoročne
(s výnimkou roku 2020) konal
v alpskom stredisku GarmischPartenkirchen. V roku 2021
však bude hostiť svetové dni
motocyklov BMW úplne nové
miesto.
Berlín je mesto, ktoré je spojené
s motocyklami BMW ako
žiadne iné. Viac ako 50 ročná
história výroby motocyklov
BMW znamená, že výber novej
lokácie nebol len tak náhodou

– z továrne BMW Motorrad
v hlavnom meste Nemecka
vychádzajú nové motocykle už
od roku roku 1969. V júli 2021

očakáva Berlín tradičný nával
motocyklov BMW a ich jazdcov,
ktorý sa odhaduje rovnako ako
v minulosti na desaťtisíce. Zatiaľ

posledný ročník BMW Motorrad
Days 2019 navštívilo v GarmischPartenkirchen viac ako 40.000
návštevníkov.

NAJRÝCHLEJŠIE
INFORMÁCIE.
BMW-MOTORRAD.SK
Najrýchlejším zdrojom informácií
zo sveta BMW Motorrad je
oficiálna slovenská stránka
www.bmw-motorrad.sk.
Prehľad jednotlivých motocyklov
BMW, katalógy oblečenia
a originálneho príslušenstva
BMW Motorrad – to všetko
prehľadne na jednom mieste.
Vyhľadaj kontakty na oficiálnych

PRIDAJ SA
KU KOMUNITE.
BMW MOTORRAD
SLOVENSKO.

Akcie 2021

slovenských predajcov
s možnosťou dohodnúť
si skúšobnú jazdu priamo
prostredníctvom kontaktného
formulára. Poskladaj si svoj
motocykel prostredníctvom
online konfigurátora a ešte
omnoho viac. Navštív
www.bmw-motorrad.sk.

Buď oficiálnym fanúšikom
BMW Motorrad na Slovensku
prostredníctvom našich
sociálnych sietí. Sleduj náš
oficiálny Facebook profil
BMW Motorrad Slovensko
a pridaj sa na Instagram profil
BMW Motorrad Slovensko.
Pripoj sa ku komunite jazdcov
a priaznivcov značky BMW
Motorrad.

BMW Motorrad Magazín Slovensko 2021
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NEÚNAVNÝ
CESTOVATEĽ
CESTOVATEĽSKÁ
LEGENDA JE SPÄŤ!
Komfort v každej dimenzii. Nové
BMW R 1250 RT je úplne nový motocykel,
ktorý však čerpá to najlepšie zo svojho
predchodcu, no oblečený do najmodernejšieho šatu. Či je to full led natáčací
svetlomet alebo 10,2 palcový displej
s integrovanou navigáciou, či adaptívny
tempomat. #makelifearide
Neváhaj a objednaj sa na skúšobnú jazdu.
Viac info na www.bmw-motorrad.sk

Bratislava Tech Moto s.r.o. www.bmwba.sk
Banská Bystrica Motoshop Žubor s.r.o. www.bmwbb.sk
Žilina MD-Bavaria Žilina, s.r.o. www.mdmoto.sk
Košice K-moto s.r.o. www.k-moto.sk

