
  

  

 

  

MOTOCh: objednávanie pneumatík od dodávateľa šampionátu MOTOCh 

  

Vážení jazdci, 

  

zverejňujeme objednávkový formulár pre tých, ktorí majú záujem o objednávanie 

pneumatík od dodávateľa šampionátu MOTOCh, spoločnosti APR. Už dnes si tak 

môžete objednať pneumatiky na prvé podujatie šampionátu. Následne si na 

podujatí môžete priamo s dodávateľom aktualizovať objednávku aj na ďalšie 

preteky seriálu. 

  

Objednávkový formulár stiahnete z tohto odkazu: 

https://www.motoch.com/public/files/userfiles/Order_form_tires.xlsx 

Cenník pneumatík stiahnete tu: 

https://www.motoch.com/public/files/userfiles/Price_List_Tyres_MOTOCh_2017.pdf 

  

Vo formulári si vyplňte podujatie, značku, rozmer a počet pneumatík, o ktoré máte 

záujem a následne nám vyplnený formulár najneskôr do 16. apríla do polnoci 

zašlite na adresu pecimut@motoch.com. 

V prípade, že sa Vami požadovaný rozmer pneumatík nenachádza v tabuľke, 

napíšte nám do emailu o ktoré podujatie, značku, rozmer a počet pneumatík máte 

záujem a aj v tomto prípade nám žiadosť zašlite na adresu pecimut@motoch.com. 

  

Pripomíname Vám, že podľa Športových pravidiel sú pretekári jazdiaci na 

http://slovakiaracing.us9.list-manage2.com/track/click?u=8e97bdc7e4a828cb7a2461ad3&id=dfc20d0dd8&e=8b74b078e1
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pneumatikách značiek Dunlop, Michelin a Pirelli povinní používať pneumatiky 

zakúpené od dodávateľa seriálu. Toto pravidlo platí pre kvalifikácie a preteky. 

V prípade, že chce jazdec v kvalifikácii alebo pretekoch použiť pneumatiky 

z vlastných zdrojov, tieto musia byť na podujatí skontrolované a označené 

spoločnosťou APR. Toto označenie bude spoplatnené sumou 10,-€ za jednu 

pneumatiku. Prezutie pneumatiky bude spoplatnené sumou 7,-€ za jednu 

pneumatiku. 

V prípade voľných tréningov môžu jazdci zakúpiť takisto pneumatiky od dodávateľa 

seriálu, ale môžu použiť aj svoje, a to bez nutnosti označenia. 

Pretekári, ktorí budú používať pneumatiky značiek Dunlop, Michelin a Pirelli od 

dodávateľa šampionátu, spoločnosti APR, majú v cene zabezpečený servis, 

prezutia (aj opakované), plus poradenstvo. 

  

KONTAKTUJTE NÁS 

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na adrese pecimut@motoch.com, 

alebo na telefónnom čísle +421 918 736 557. 

Naša webstránka: www.motoch.com 

Sledujte nás aj na facebooku: https://www.facebook.com/SlovakiaRacing 

  

S pozdravom 

Slovakia Racing team 
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