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MOTO-operák – dlouhodobý pronájem motocyklů  

• Exkluzivní pronájem  motocyklů šitý na míru!
• Zbavíte se  starostí po celou dobu  pronájmu , všechny starosti  řešíme za Vás 
• Tento produkt je velkou revolucí u aut tak , proč ne  u motorek 
• Vyberete   si  svoji  novou motorku , my ji pro vás koupíme a vy  jen platíte   nájemné  podle Vás zvolené  

doby  používání  a zvolené četnosti nájmu  , my se za Vás staráme ! 
• Po 3 letech motorku vrátíte  a můžete  si vybrat  zase novou  !! 
• Předem si můžete stanovit zůstatkovou hodnotu motorky pro její odkup  pokud si ji budete chtít ponechat  
• Servisování motocyklu v autorizovaném servisu proškoleným , zkušeným servisním technikem s prioritním 

příjmem je možné být součástí pronájmu  jako  varianta . Pro zvolený počet km Vám provedeme kalkulaci 
• Zvýhodněné ceny  příslušenství-10%  , prioritní  servis 
• Po dobu servisu  motorky si můžete vypůjčit náhradní motocykl zdarma
Motorka je  po celou dobu pojištěna  POV  a HAV  se spoluúčastní 5% ,
můžete  si vybrat  jaký servis  pro Vás  budeme zajišťovat . 

Motorka je  majetkem pronajímatele .

Co je to MOTOperák ?  

K-Investment fleet - bikes in motion…. 



Podklady pro MOTO-operák

Co je k tomu nutné ? 

1. Vybrat si správně svoji motorku. 

2. Doložit  příjmy , beztrestnost, OSVČ, firmy – poslední daň přiznání , obdržet schválení bonity

3. Potvrdit objednávku a specifikaci motocyklu 

4. Uzavřít smlouvu  o  pronájmu  s  volbou rozsahu  servisních služeb

5. Pojištění  POV a HAV ( je  kalkulováno 5 % sazbou) , sazba 10% je možná na přání

6. Zajištění  splátek vratnou kaucí  10%  z ceny moto ( záruka kreditní kartou , složení v hotovosti ) 

7. Krátkodobé zápůjčky moto - záruka kreditní kartou nebo v hotovosti .   Vždy požádejte obchodníka o nabídku 

Příklady  pronájmů  (délka 36 měsíců)  :

K-Investment fleet - bikes in motion…. 



MOTO-operák – dlouhodobý pronájem motocyklů  

K-Investment fleet - bikes in motion…. 

MT 03 měsíčně 2994 Kč bez DPH ,  s DPH 3622 Kč 

YZF 03 měsíčně 3384 Kč bez DPH ,  s DPH 4095 Kč 

MT 07 měsíčně 3882 Kč bez DPH ,  s DPH 4625 Kč 

Tracer 700 měsíčně 4665 Kč bez DPH ,  s DPH 5449 Kč 

Příklady  pronájmů  (délka 36 měsíců) pro základní rozsah služeb:



MOTO-operák – dlouhodobý pronájem motocyklů  

K-Investment fleet - bikes in motion…. 

XSR 700 měsíčně od   4573 Kč bez DPH ,  s DPH 5533 Kč 

MT 09   měsíčně od   5298 Kč bez DPH ,  s DPH 6410 Kč 

XV 950 měsíčně od   5524 Kč bez DPH ,  s DPH 6685 Kč 

XSR 900 měsíčně od   6316 Kč bez DPH ,  s DPH 7642 Kč 

Příklady  pronájmů  (délka 36 měsíců) pro základní rozsah služeb:



MOTO-operák – dlouhodobý pronájem motocyklů  

K-Investment fleet - bikes in motion…. 

Tracer 900 měsíčně 6205 Kč bez DPH ,  s DPH 7508 Kč 

XTZ 1200 měsíčně 7503 Kč bez DPH ,  s DPH 9078 Kč 

MT 10 měsíčně 8377 Kč bez DPH ,  s DPH 10137 Kč 

FJR 1200 měsíčně 9466 Kč bez DPH ,  s DPH 11454 Kč 

Příklady  pronájmů  (délka 36 měsíců) pro základní rozsah služeb:



MOTO-operák – dlouhodobý pronájem motocyklů  

K-Investment fleet - bikes in motion…. 

YZF R6 měsíčně 8789 Kč bez DPH ,  s DPH 10635 Kč 

YZF R1 měsíčně 12860 Kč bez DPH ,  s DPH 15561 Kč 

ZERO S/DS měsíčně 9451 Kč bez DPH ,  s DPH 11435 Kč  * ( délka pronájmu 48 měsíců) 

ZERO SR/DSR měsíčně 11070 Kč bez DPH ,  s DPH 13394 Kč * ( délka pronájmu 48 měsíců) 

Příklady  pronájmů  (délka 36 měsíců) pro základní rozsah služeb:



Nabízíme následující programy :

K-Investment fleet - bikes in motion…. 

READY servis zahrnuje :  
min 1 x měsičně , 
Prioritní objednání servisu - objednávka web 24 hod  předem  
Kontrola  MOTO  a příprava  před  jízdou : 
Kontrola tlaku v pneu, stavu oleje a jeho dolití  *, kontrola funkce osvětlení a ukazatelů, mazání řetězu a jeho napnutí 
* dolití oleje je účtováno dle skutečnosti  ( typ a množství ) 
Možnost vlastního umytí motocyklu  v případě většího znečištění
Servis nad rámec výše uvedeného (*)je účtován aktuální servisní sazbou  a dle spotřeby materiálu   
Zákaznická sleva 5% na doplňky  a příslušenství 
Káva  zdarma  během otevírací doby MOTOSALONU 

FULL  Servis zahrnuje ( Ready servis + následující ) :
Výměnu oleje dle servisního intervalu nebo max 1 x ročně ,mazání  řetězu a kontrola jeho napnutí , výměna řetězové sady dle opotřebení 
Výměnu pneu dle proběhu km  dle smlouvy (* opotřebení nadmíru běžného  bude účtováno příplatkem dle skutečnosti)
Výměna řetězové sady  dle  intervalu a plánovaného proběhu km 
Kontrola seřízení motoru a jeho diagnostika, seřízení ventil vůlí dle servisního intervalu daného modelu
Seřízení ovládacích páček a  pedálů 
Umytí moto  
Kontrola  brzd  přední /zadní 
Servis nad rámec výše uvedeného (*)je účtován aktuální servisní sazbou  a dle spotřeby materiálu   
Káva  zdarma  během otevírací doby MOTOSHOPU 
Zákaznická sleva   10% na doplňky  a příslušenství 



K-Investment fleet - bikes in motion…. 

• Možnost  garážování  v  odděleném boxu s vlastním  zajištěným vstupem 24 hod / 7 dní v týdnu

• Možnost uskladnění/garážování v mimosezónní době s péčí o vaši baterii 

• Péči o vaše moto příslušenství   

• Možnost  zápůjček  cestovních doplňků za zvýhodněné ceny 

• Prioritní  servisní služby  

Připravované  programy :


