Dobrý den vážení a příp. obchodní přátelé,

děkujeme za Vaši návštěvu a přízeň během naší společné víkendové akce v hotelu Motosport v
Ostrovačicích u brněnského Masarykova okruhu,kde jsme si mohli společně vyzkoušet velmi zajímavé
jízdní vlastnosti Velor-x-trike, jak v sobotu, tak v neděli,někteří nedočkavci dokonce i v pátek večer:-).
Většinu z Vás zúčastněných ,vč. V.I.P .pozvaných novinářů, velmi mile překvapily.
Po veřejných výstavách v Brně-březen pro ČR a Bratislavě-duben pro zahraničí jste tak měli historicky
vůbec první( a veřejně poslední!!) možnost se fyzicky seznámit s naším vozidlem Velor-x-trike u
brněnského okruhu a na přilehlých komunikacich"si jej osahat v praxi".
Dle Vašich reakcí víme, že jste byli spokojeni a mile překvapeni a to nás nesmírně těší.
Abychom i nadále mohli pokračovat v takto úspěšné spolupráci, připravili jsme pro Vás jakýsi "dotazník",
který by měl naši společnou komunikaci ještě více zefektivnit a také zjednodušit. Jak již všichni velmi
dobře víte, vozidla Velor-x-trike jsou stavěna výhradně ručně,nikoliv sériově,exkluzivně na zakázku a
výhradně dle konkrétních požadavků našich zákazníků, tudíž skutečně nebudou dva identické kusy ( leda,
že byste se sami domluvili mezi sebou:-) ). Přesto si myslíme, že společné mohou být otázky a podklady
pro diskusi. Posíláme tedy tento dotazník a poprosili bychom Vás o jeho vyplnění ( upřesnění ), aby každé
jedno vozidlo mohlo být dle vašich představ. V dotazníku jsou skutečně jen základní a obecné technické
otázky, speciální úpravy a představy samozřejmě probereme osobně,u Vás, dle Vašeho času a potřeb, s
možností definitivně uzavřít objednávku.
Od samotného počátku jak myšlenky,tk při prezentaci Velor-x-trike, uvádíme, že vozidlo je určeno
především pro zámořský trh a počáteční veřejné akce a výstavy v ČR a SR jsou opravdu jen naší poctou
starému dobrému Velorexu,k 60 tému výročí jeho vzniku, a jsou rozhodně jediné a neopakovatelné.
Znamená to tedy, že touto poslední veřejnou prezentací jízdami minulý víkend v Brně jsme završili naše
plánované akce v ČR a SR a v budoucnu už nebude příležitost k veřejné prezentaci jízdních zkoušek ani
žádné další prezentace vozidla,které je s pořadovým číslem 00/60 už jen do osobní sbírky a výhradně k
soukromým učelum a použití.A každé další bude už jen zakázkové a vyráběné a tedy stavěno jen pro
daného klienta.
To také ale znamená, že naše výrobní kapacity jsou od počátku řešeny tak, aby jsme v první fázi několika
málo kusu uspokojili zákazníky z "domácího" trhu právě k 60 tému Jubileu výročí značky a modelu a po té
veškeré své úsilí napřímili do zámoří.
Vzhledem k očekávanému množství objednávek z USA po letošní výstavě plánované v 11-2010 v Las
Vegas a vzhledem k omezenému počtu -60 th Jubilee Velor-x-trike pro celý svět( každý bude tedy
číslovaný)budeme mít i příp. zájem přesunout z legislativních duvodu v USA výrobu a montáž do USA.
P.S. Ve fotogalerii si mužete prohlédnout fotky právě z těchto jízdních zkoušek a fotky z brněnského
okruhu kde jsme po té v paddocku byli středem pozornosti na dni sportovních vozu ,který právě o tomto
víkendu probíhal.
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