Vážení a milí hosté a příp. příznivci nového Velor-x-trike 60th Jubilee!
Rád bych Vás tímto co nejsrdečněji jako majitel společnosti a duchovní
otec nového Velorexe pozval na první a vlastně poslední předváděcí jízdu s naším novým Velor-xtrike. Akce je pouze pro zvané hosty viz.zaslaný mail V.I.P. a vybrané novináře a během této akce již
definitivně uzavřeme možné objednávky pro náš ČR a SR trh v max. poctu do 6 kusů.
Předváděcí jízda se koná v:
pátek 7.5. od 17 hod. do 20 hod
sobotu 10 do 19 hod a v neděli 9.5.od 10 hod.+- do 15 hodin.
Kdykoliv v tomto čase jsme připraveni Vám naše vozidlo-Velor předvést vč. krátké jízdy s nevšedním
adrenalinovým zážitkem a s cestou na velmi blízký Brněnský okruh, kde se zrovna tento týden-víkend
8-9.5. koná sraz supersportovních aut.
A v sobotu 8.5. u našeho Hotelu Motosport v Ostrovačicích (sjezd na D1 mezi Brnem a Prahou přímo
Ostrovačice-Grand prix-Hotel je přimo událnice) je i navíc den s motocykly DUCATI,tedy taktéž
exkluzivními aluxusními motocykly.
Jsme přesvědčeni, že naše vozidlo bude jistě exkluzivní a nevšední zajímavůstkou tohoto víkendu
nejen na DUCATI dni, ale i na srazu sportovních vozu na brněnském okruhu,kdy je vlastně náš Velorx-trike mixem exkluzivního motocyklu a auta.
My s naším Velorem budeme mít základnu přímo v Hotelu Motorsport v Ostrovačicích u D1 od pátku,
tedy cca. 800 metrů od Masarykova okruhu-Grand prix, kde Vás rádi uvidíme - postupně a jednotlivě
dle Vašich individuálních možností a individuálního času návštěvy, kdykoliv během pátku až neděle.
Kdy budete mít možnost se detailně seznámit a právě si vyzkoušet s námi náš nový tříkolový Velor-xtrike s velmi zajímavým poměrem výkonu a váhy a velmi nevšedními jízdními zážitky a adrenalinem,
který budeme a jsme schopni pouze a právě Vám individuálně představit a následně vyrobit
exkluzivně a na zakázku, číslovaný z limitované edice, kdy každý kus bude jediným a vždy originálním
produktem vždy jen ručně vyráběný, přesně dle Vašeho přání a požadavků: krátké video prvních
březnových jízdních zkoušek před výstavou je pro inspiraci ke zhlédnutí i na naších stránkách v sekci
vývoj: velor-x-trike či na youtube:velorxtrike
S pozdravem Ing. Pavel Brída majitel společnosti Motoscoot a.s.
www.velor-x-trike.com
P.S. Prosím i o případné potvrzení účasti s tím, kdy a komu to jak časově nejlépe vyhovuje se přijet
podívat a svézt,abychom každému z Vás zvláště mohli připravit individuální program a osobně se i
věnovat.
Ještě jednou děkuji za přízeň a těším se na viděnou.
Poznámka: pro časově vytížené zákazníky je u Hotelu taktéž přistávací plocha pro vrtulník… :-)

