PR Sixt Rent a Motorbike

bezpečnost se zde starají nejen vynikající
hydraulické brzdy, ale i vyspělá elektronika
v podobě systému SCS, který vyhodnocuje
příčné a podélné síly a monitoruje zvedání
vnitřního předního kola v zatáčkách,
kontroly trakce TCS, progresivního
posilovače řízení DPS pro snadný průjezd
zatáčkami a pohlcení zpětných rázů od
kol, systému kontroly stání ve svahu
(elektronická ruční brzda) HHC a nechybí
samozřejmě ani ABS. Pasivní bezpečnost
má pak na starost digitálně kódovaný
systém proti odcizení D. E. S. S.
Netřeba tedy mít žádné obavy. Navíc
vám při zapůjčení této nevšední motorky
vše ohledně obsluhy stroje vysvětlí
zkušený a proškolený personál. Helmy
s ohledem na COVID-19 většinou mají
zákazníci své nebo půjčené od kamarádů.
Pokud však nemáte, SIXT se pokusí
při rezervaci s vámi domluvit možnost
zapůjčení helmy od SIXTU. Helmy jsou
ionizovány a desinfikovány. K dispozici
jsou k prodeji i kukly.

Tříkolka CAN-AM je určena i pro běžné
řidiče osobních aut (nejenom tedy pro
motorkáře). Velmi dobrou zprávou je,
že k jejímu řízení nepotřebujete řidičské
oprávnění skupiny A, stačí vám řidičák
na auto.

JEZDĚTE BEZ STAROSTÍ!

Výhod pronájmu bychom samozřejmě našli
nepočítaně, nicméně zmíníme alespoň ty
hlavní. Když pomineme úsporu počáteční
nemalé investice při pořízení nového stroje
(který časem ztrácí na hodnotě, ostatně
jako každé motorové vozidlo), ušetříte
i náklady za provoz a údržbu - všechny
tříkolky SIXT jsou pojištěny na sníženou
spoluúčast jak pro případ nehody, tak pro
případ odcizení a procházejí i pravidelným
technickým servisem. Další výhoda? Platíte,
jen když tříkolku skutečně využíváte, nic
vás tedy nestojí doba, kdy se jezdit nedá
a tím pádem se nestaráte ani o to, kde
ji bezpečně po tuto dobu zaparkovat.
Při zápůjčce pak nejste nijak omezeni
ani ujetými kilometry, ani hranicemi,

s tříkolkami od autopůjčovny SIXT můžete
vyrazit směle po celé zemi, a když se
otevřou hranice, tak i po Evropě a na jak
dlouho chcete.

BEZ LIMITU

Tříkolku Can-Am Spyder si můžete
pronajmout na libovolnou dobu – klidně
třeba jen na hodinu, ale i na celý víkend
nebo dovolenou. Je jen na vás, zda budete
jezdit sami nebo se spolujezdkyní či
spolujezdcem, stroje jsou homologovány
pro dvoučlennou posádku, navíc je každý
model osazen kufry o celkové kapacitě
155 litrů, takže nic nebrání ani již zmíněné
motodovolené s veškerým komfortem.
Samozřejmě je zde i možnost věnovat
jízdu na Spyderu někomu jako dárek ve
formě zakoupení SIXT voucheru či si ho
pronajmout jako zpestření jakékoliv firemní
akce, fantazii se meze nekladou.
Ať už ale zvolíte jakoukoliv možnost, je jisté,
že nebudete zklamáni – jízda na Can-Am
Spyder je totiž skutečně zážitkem, na který
se nezapomíná!

Rezervace pronájmů a informace půjčovny motorek: www.sixt.cz/motorky

Exotický luxus
RENT A MOTORBIKE

SNAD KAŽDÝ Z NÁS TOUŽÍ, ALESPOŇ OBČAS, VYZKOUŠET NĚCO NEOBVYKLÉHO, EXOTICKÉHO. AŤ UŽ
SE JEDNÁ O DOVOLENOU, SPORTOVNÍ AKTIVITU NEBO PRÁVĚ POCIT PŘI ŘÍZENÍ VÝJIMEČNÉHO STROJE.
TŘEBA TAKOVÉHO, JAKÝM JE BEZESPORU TŘÍKOLKA CAN-AM SPYDER, KTEROU SI MŮŽETE NOVĚ

ZAPŮJČIT V POBOČKÁCH AUTOPŮJČOVNY SIXT.
Jen málo strojů budí takovou pozornost,
jako právě CAN-AM Spyder. Není se čemu
divit, tříkolek na našich silnicích moc
nepotkáte a zvlášť ne s tak futuristickým,
do detailu dotaženým designem. A vy nyní
máte možnost si tento stroj pronajmout,
Autopůjčovna Sixt má totiž v nabídce hned
tři modely: CAN-AM Spyder F3-LTD 1330

ACE SE6, CAN-AM Spyder RT LIMITED
1330 a CAN-AM Spyder RT SEA TO SKY
1330 ACE SE6.
Ještě než si ale povíme o výhodách
zápůjčky, měli bychom asi Spyder
alespoň ve stručnosti představit. Jde
o tříkolku z produkce špičkové americké

značky Can-Am, poháněnou tříválcovým
motorem Rotax 1330 s výkonem 115 koní
(85,8kW) a točivým momentem 130,1Nm,
s poloautomatickou převodovkou
(6 rychlostních stupňů a zpětný chod).
Přestože jde u výkonu i točivého
momentu o úctyhodná čísla, nemusíte se
bát, že byste tříkolku nezvládli – o vaši
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Rezervace: reservation@sixt.cz

