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Nejoblíbenější offroadová destinace
většiny Čechů, ale
i dalších Evropanů
toužících po terénním dobrodružství
je díky své snadné
dostupnosti, krásným horám a vstřícnému přístupu k pohybu v nich právě
Rumunsko. Tisíc
kilometrů a všechno
je jinak. Tedy skoro
všechno.
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České zastoupení v Ru

ž několik měsíců totiž i tam
můžete velmi snadno nakupovat
díly nebo servisovat vaši čtyřkolku
značky TGB, Access nebo Arctic Cat díky
společnosti ASP Group East. Ano, čtete
dobře, firma, která zastupuje tyto značky
už na českém a od loňska i na polském
trhu, letos rozšířila svou působnost taky
do Rumunska a svoje sídlo má přímo
v hlavním městě Bukurešti.
Pokud vám hned nedocházejí souvislosti,
tak se zamyslete nad tím, co se stane,
když jedete do hor a vrátíte se třeba
s poškozeným motorem, prasklým
řemenem, zlomenou spojovačkou… Buď

munsku, Oldřich Hřích

uprostřed

to máte s sebou, nebo prostě končíte. Od
teď si jednoduše dojedete k nejbližšímu
dealerovi a dá se předpokládat, že má ty
nejběžnější díly a příslušenství na skladě,
případně dokáže poskytnout servis na
evropské úrovni podobně jako pobočky
ASP Group u nás. Odpadá tak přepravování
beden s náhradními díly pro případ „Co
kdyby“… Kdo někdy něco podobného
řešil, ví, že podobná informace je doslova
k nezaplacení.
Aktuálně je v Rumunsku sedm shopů,
poslední velký byl otevřen na konci
července přímo v sídle společnosti
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v Bukurešti. V nejbližší době by se síť
mohla rozšířit možná na osm dealerství,
plán je zůstat v zastoupení u cca desítky
už zavedených a fungujících quadshopů.
„První rok očekáváme prodeje v řádu cca
sedmdesáti kusů a další rok by mohla čísla
zdvojnásobit,“ hodnotí nové zastoupení
Oldřich Hřích, spolumajitel společnosti
ASP Group. „Podobné výsledky přicházejí
z Polska, kde je trh o něco větší, je na něm
ale o trochu víc hráčů, včetně prodejců
japonských čtyřkolek.“

Hory bez starostí
To ale není všechno, s novým importem do
Rumunska přichází také unikátní projekt
půjčovny čtyřkolek. To není nic nového,
ale tentokrát nepůjde o klasické půjčování
levných čínských dvou a třístovek, ale
o plnotučné Arctic Caty 700! A opět
nepůjde o dva tři stroje, ale hned
o nějakých patnáct a žádná sbírka šrotu,
nýbrž funglovky, co se budou každoročně
obměňovat, protože jak známo, rumunský
terén není žádná procházka růžovou
zahradou, tak musí být kolky v té nejlepší
kondici. Zajímavý projekt, který by se měl
rozběhnout ještě tuhle sezónu má ovšem
ještě další příjemné detaily – k výpravám
(preferovat se budou skupiny od šesti lidí
výš) bude k dispozici i místní průvodce
také na čtyřkolce, takže účastníky provede
tím nejlepším, co rumunské hory nabízí
bez toho, že by se věci neznalí museli

bát o to, zda najdou cestu zpátky do
základního tábora. Nadto bude možné
se v případě potřeby (karambol nebo
defekt) spolehnout na asistenční vozidlo,
které v dostupné vzdálenosti od trasy
bude mít na palubě mechanika, dostatek
náhradních dílů i nářadí k případné opravě,
anebo hned celou rezervní čtyřkolku. Dle
dohody bude v rámci téhle služby v ceně
i benzin, hotel, jídlo a veškeré další služby.
A pozor! Počítá se i se zimním programem
na pásech! Kdo zažil rumunské hory
v zimě, ví, že je to taky velký zážitek.
Tímhle řešením rázem odpadnou starosti
s přípravou, nakládáním, servisováním,
mytím a zpětným transportem kolky,
což v případě Rumunska zabere
minimálně 2,5-3 dny, které zaměstnaný
člověk může využít úplně jinak. Letecké
spojení do Bukurešti funguje bezvadně
(půjčovna bude ve vzdálenosti cca 100
km od hlavního města), takže místo
dvou dnů na cestě to bude jen pár hodin
a místo starostí s přípravou stroje jen
jeho převzetí v profesionální půjčovně…
Neosloví to možná všechny dobrodruhy,
ale za vyzkoušení to určitě stojí! Projekt
je v platnosti pro celou Evropu, takže
o zákazníky nouze nebude.
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MAX 700i 4x4
ACCESS MAX 700i 4x4 je jako nástupce
oblíbených užitkových modelů MAX 5
dokonale připraven pro úspěšný vstup
na scénu velkých čtyřkolek. Jako jediná
z velkoobjemových taiwanských čtyřkolek
má MAX 700i 4x4 motor vybavený
vstřikováním. Silný motor s mnoha
pokročilými výrobními technologiemi
a mimořádně nízká hmotnost pouhých
305 kg dávají této čtyřkolce nadprůměrné
dynamické vlastnosti a společně
s optimalizovaným rozvorem i mimořádně
dobrou obratnost a ovladatelnost, kterou
oceníte jak při celodenním profesionálním
používání v nejtěžším terénu, tak i při
dobrodružných víkendových výletech.

169 990 Kč (včetně DPH a SPZ)
VÍCE NEŽ 70 PRODEJCŮ A SERVISŮ
ČTYŘKOLEK ACCESS MOTOR
PO CELÉ ČR A SR.
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ACCESS Motor doporučuje
olej MAXIMA ATV 10W40

ASP Group s.r.o.

access-motor.cz

Oficiální dovozce a distributor značkových čtyřkolek
ACCESS Motor v České a Slovenské republice.

Adresa a kontakt distributora: Náměstí 13, 267 53, Žebrák, Česká republika
Tel.: +420 311 577 222 E-mail: info@aspgroup.cz Web: www.aspgroup.cz
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Prodej na splátky
www.iQuad.cz
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