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uvítání

Vážení přátelé,

vítáme Vás na patnáctém ročníku zábavné a přehlídkové show.

Jaké je hlavní téma našeho letošního setkání?

Když jsme přemýšleli nad tím, jaké téma by nás mělo v letošním roce 
spojovat, nemuseli jsme hledat dlouho. Hlavním tématem těchto dnů 
je zcela určitě  potřeba vzájemné pomoci. 

Všichni, co jsme spojeni s horami a lyžařsko rekreačním průmyslem,  
jsme závislí na sněhu a na počasí. A to nám letos krutě nepřálo. 
Některé z horských středisek byly nedostatkem sněhu zasaženy 
málo, některé hodně a některé fatálně. Nemůžeme dělat, že se nic 
nestalo, ale zároveň nemůžeme dlouho tesknit nad tím, co jsme svou  
pracovitostí ani dobrou vůlí ovlivnit nemohli.

Proto jsme  letošní SnowShow připravili tak, aby byla stejně zábavná 
a uvolňující jako v minulých hojných letech.

O kom  a o čem budeme na SnowShow hovořit?

Chceme vyzdvihnout zejména ty, kteří pomáhají druhým.

Co si přejeme

Moc si přejeme, aby se Vám na SnowShow líbilo, abyste se dobře 
bavili a našli zde přátele, vzájemnou podporu  a inspiraci.

za tým společnosti TopKarMoto
Pavel Lipenský
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program
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Tváří letošní SnowShow se stává Pavel Smejkal z  
Horské služby ve Špindlerově Mlýně, který pomohl 
zachránit lidský život. 

SnowShowFace

Kolo štěstí byla jednoznačně nejúspěšnější zábavná 
atrakce loňského ročníku. Proto i letos budete mít 
možnost zatočit kolem osudu a vyhrát některou z hezkých 
a hodnotných cen.

kolo štěstí

V areálu SnowShow na vás čekají tři stánky s 
občerstvením. Aby byl váš zážitek maximální, rozhodli 
jsme se vybrat jídlo, které se umí rozvonět.

vonící jídlo

Se stejným aromatickým záměrem jsme sestavili i 
Sněžný bar. Nad ním by se měla vznášet rumová vůně 
grogu a ovocné aroma punče.

vonící pití 

Co by to bylo za SnowShow, kdyby si její hosté nemohli 
vyzkoušet jízdu v různých typech strojů značky 
PistenBully a Reform. Letos si budeme moci zajezdit na 
těchto strojích: PistenBully 600 Park a PistenBully 400 W. 

jízdy

Trička, mikiny, čepice, zmenšeniny strojů, termosky a 
mnoho dalších fanouškovských předmětů si můžete 
zakoupit ve fanshopu. 

fanshop

Novinkou letošního roku je bazar použitých náhradních 
dílů. Kdo bude chtít využít příležitosti a nakoupit za extra 
dobrou cenu, určitě si chvilku najde. 

bazar



program
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Mezi VIP hosty letošní SnowShow patří 
člen Horské služby ve Špindlerově Mlýně a jeho 
záchranářký pes Bára, Tobias Kirsamer, nová tvář 
společnosti Kässbohrer,  Vojtěch Matouš, zástupce pro 
odborný výcvik SOŠ a SOU ve Vrchlabí a žáci této školy, 
Michal Vaňous, zástupce ředitele v Domově pod Hradem 
a děti z tohoto domova.

Pavel Smejkal, 

 

VIP hosté

Na konci akce, těsně před závěrečným ceremoniálem, 
budou vylosováni tři výherci Velké ceny. Jaké ceny jsou v 
osudí? Tablet, lyžařský set (přilba a brýle), mobilní 
telefon. Donátorem cen je společnost  TopKarMoto. 

velká cena

V průběhu dne si budeme, prostřednictvím moderátora 
Jirky Cívky, povídat s VIP hosty, návštěvníky akce a 
účastníky zábavných soutěží.

rozhovory

Ve 14:30 hodin končí organizovaná část programu, 
kterou uzavře předání cen vítězům jednotlivých soutěží, 
vylosujeme vítěze Velké ceny a rozloučíme se krátkým 
ceremoniálem.

Když se vám ale nebude chtít jít tak brzy domů, jenom 
dobře. Budeme totiž moc rádi, když si s námi budete dále 
povídat, užívat si jídla, pití a hudby. Ze svahu nás domů 
vyžene jen tma nebo špatné počasí.

závěr

Během dne si zahrajeme tři zábavné soutěže o velmi 
atraktivní ceny: Moderní doba, Rychle a zběsile, Hoď ho 
do stroje. Vítězové soutěží budou vyhlášeni ve 14:00 
hodin. Donátory cen jsou společnosti 

 
Kässbohrer, 

Reform a Motorex.

soutěže



rady

08

Bezplatné parkování je zajištěno na parkovišti pod 
lanovou dráhou Hromovka. Ta se nachází v blízkosti 
benzínové pumpy. Z tohoto místa vás dopravíme až na 
svatopetrskou sjezdovku, tedy přímo do centra dění. 
Odpoledne vás stejným způsobem dopravíme zpět k 
vašim vozům.

parkování

Stánky s občerstvením jsou otevřené po celou dobu 
konání akce: od 9:00 do 14:30 hodin. Veškeré jídlo a pití je 
zdarma k dispozici pro všechny účastníky akce.

jídlo a pití

Toalety se nacházejí asi 20 metrů od vstupní brány do 
našeho areálu.

 toalety

V případě, že budete potřebovat v průběhu konání akce 
pomoci nebo poradit, oslovte kteréhokoli z členů 
organizačního týmu stojícího poblíž vstupní brány nebo 
zavolejte na telefonní číslo:  606 640 069.

organizace

U vstupní brány do areálu SnowShow od nás obdržíte 
náramek. Ten vám poslouží jako váš identifikátor pro 
případ, že budete chtít v průběhu dne náš areál opustit a 
zase se vrátit. Náramek slouží také jako vstupenka na 
Kolo štěstí a v závěru akce bude slosován v soutěži o 
Velkou cenu.

označení



SnowShowFace
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Tváří letošní SnowShow se stal Pavel Smejkal, který 
spolu se svým psem Bárou pomohl zachránit několik 
lidských životů. 

Pracuje u Horské služby Špindlerův Mlýn 
jako psovod a my chceme jemu
i ostatním záchranářům 
poděkovat.



novinky
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V sezóně 2013/2014 jsme posílili české skiareály o: 
 
10  nových strojů značky PistenBully
13  repasovaných strojů značky PistenBully

počty

Repasované stroje značky PistenBully zakoupily tyto 
společnosti:
PB 400, MEGA PLUS, Pec pod Sněžkou, 3.5.2013
PB 300 W, MEGA PLUS, Černý Důl, 5.6.2013
PB 300 Kandahar, SPORTES, Čenkovice, 25.6.2013 
PB 300, Sport. klub lyžování, Veselí n/Mor., 11.10.2013
PB 200, Město Meziboří, 17.10.2013                            
PB 280 D, Bouda Máma, Pec pod Sněžkou, 23.10.2013                        
PB 130 D, HEIPARK, Tošovice, 30.10.2013                 
PB 300 Kandahar, Obec Strážné, 14.11.2013
PB 300 W Kandahar, Ski areál Razula, Velké Karlovice, 
25.11.2013
PB 300, SKI Čenkovice, 9.12.2013                  
PB 100, Jiří Šimůnek, Velká Úpa, 10.12.2013
PB 260 D, Skiareál Orlické Záhoří-Černá Voda, 
23.12.2013
PB 300, Dalibor Tesař, Vlek Vraclávek, 23.1.2014    

použité

Nové stroje značky PistenBully si pořídili tito 
provozovatelé:

PB 400 W, MEGA PLUS, Pec pod Sněžkou, 30.4.2013 
PB 400 W, SKIAREÁL Klínovec, 24.9.2013
PB 400 Park,SKIAREÁL Klínovec, 24.9.2013
PB 400, DIKRAM, Mladé Buky, 15.11.2013
PB 100, Obec Dolní Morava, 15.11.2013
PB 100, Obec Červená Voda, 18.11.2013
PB 400, Ski Horská Kvilda, 20.11.2013
PB 100, Správa NP a CHKO Šumava, 19.12.2013
PB 400 W, Sport areál Klíny, 17.1.2014
PB 400, Ski park Osvětimany, 7.2.2014

nové



novinky
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V sezóně 2013/2014 jsme prodali 14 nových strojů 
značky Reform.

počty

nové

Dva nové stroje značky Reform si do své flotily 
horských strojů zařadily tyto areály:

Reform Mounty 100 V, TMR, Ski areál Jasná, 
Slovensko, 27.6.2013
Reform Metrac H7SX, Obec Malá Úpa, 22.11.2013

skiareály

nové

nové

Celkem dvanáct nových strojů od nás odešlo do sféry 
komunálních služeb. Mezi hlavní odběratele v Čechách 
i na Slovensku patřily především podniky povodí řek a 
dálniční střediska.

komunál

nové



školení řidičů
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Toto školení proběhlo ve dnech 19. - 22. listopadu 2013 
v Janských Lázních v hotelu Omnia.

kdy a kde

Každé tři roky pořádáme s podporou výrobce strojů 
značky PistenBully, společnosti  Kässbohrer 
Geländefahrzeug AG, školení řidičů. Proč to děláme?  
Protože jednou z povinností provozovatele sněžného 
pásového vozidla je zajistit zaškolení obsluhy (řidiče) 
sněžného pásového vozidla. A kdo jiný by měl s takovým 
proškolením řidičů pomoci, když ne my.

nutnost

Školení se zúčastnilo 472 řidičů zastupujících 191 
provozovatelů sněžných pásových vozidel.

statistika

Program se skládal ze tří tématických bloků. Nejdříve 
Susanne Polak a Georg Miller seznámili účastníky s 
předpisy a doporučeními výrobce týkajících se provozu, 
běžné údržby a pokynů pro jízdu. Pak Ľudovít Müller, 
specialista na bezpečnost práce, seznámil účastníky s 
legislativními normami a předpisy. A nakonec Jan Kosek 
prezentoval činnost a nabídky servisního oddělení a 
aktivity fanklubu.

program

Všichni účastníci složili odborný test a získali průkaz 
obsluhy sněžných pásových vozidel PistenBully s 
platností na 3 roky a osvědčení o absolvování školení.

dobrá zpráva



fanklub
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TopKarMoto fanklub sdružuje fanoušky horských strojů Reform a 
PistenBully.  Byl založen v roce 2012 a v současné době má 420 
členů.

Přinášíme informace z dění v oboru, ukazujeme si, co je kde nového, 
povídáme si se zajímavými lidmi, hrajeme soutěže.

Jen v posledním roce jsme připravili 10 soutěží, díky kterým  členové 
fanklubu získali ve výhrách více než 100 velmi cenných 
fanouškovských předmětů. 

FanFoto -  Aukce stroje - Barevný svět - Test Game - Co je to -
Serviceman 2013 - Meetingpoint - Expert

Soutěže, které jsme si zahráli

Na konci minulého roku uspořádal fanklub sbírku finančních 
prostředků pro Domov pod Hradem Žampach. Sbírka byla 
realizována v rámci soutěže t+k+m. Donátorem soutěže byla 
společnost TopKarMoto, která věnovala 5.000 Kč a k tomu 100 Kč za 
každý hlas, který pro podporu tohoto účelu zaslali členové fanklubu. 
Celkem jsme takto shromáždili 10.300 Kč. Den před Štědrým dnem 
jsme náš dar předali lidem, kteří žijí v Domově pod Hradem.
Měli jsme z toho velkou radost. 
Pomohli jsme jim. 

Pomáháme potřebným



výborný stroj
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nabídka použitého stroje

nabídka

Na podzimní prodejní výstavě starších strojů PistenBully  -  Big Deal 
Day  v Laupheimu  se prodávalo více než 70 starších strojů.  Nejeli 
jsme tam na nákupy, přesto jsme si však jeden ze strojů odvezli.  
Proč?  Prostě jsme jej tam nemohli nechat.  Tento PistenBully 300 
Kandahar byl totiž výjimečný.

Čím si nás stroj získal?

Tento PistenBully 300 Kandahar s motorem Mercedes  o výkonu 330 
PS byl vyroben v roce 2006, což byl poslední rok výroby typu PB 300. 
Nic novějšího se tedy v této produktové řadě koupit nedá.

Stroj má navíc jen velmi málo najeto.  Aktuální stav ukazuje pouhých 
5.250 motohodin.

Ta zahrnuje: xenonová pracovní světla, komfortní 
pneumaticky odpružené sedadlo řidiče, ovládání radlice i frézy 
jedním joystickem, zvýšené zábradlí na plošině pro snadný 
převoz materiálu, mix kol na oběžných nápravách - vždy  dvě 
kola s pneumatikami plněnými vzduchem a dvě plná kola, 
magnum rozety, optimalizované sání vzduchu přes sací 
trubku,  tzv. ”druhý výfuk”. 

A co víc, stroj má zvláštní ediční výbavu.



akční nabídka
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Jaká je cena tohoto stroje?

V aktuálním stavu (po částečné repasi) činí cena stroje : 
2.375.000  Kč bez DPH
Poskytnutá záruka: do 15.2.2015

V případě, že budete chtít, aby stroj prošel kompletní repasí, 
přijde vás jeho koupě na:
2.740.000  Kč bez DPH
Poskytnutá záruka: do 31.1.2016

Stroj bude vybaven novou nepoužitou dvanáctipolohovou radlicí od 
stroje PistenBully 600,  dvoubodovou multiflexní frézou a 
repasovanými kombinovanými pásy.

V současné době je stroj po základní opravě (částečná repase).  

Bonusy za příplatek

Při nákupu stroje do 15.4.2014 si můžete zvolit modré nebo žluté válce 
do frézy a po dobu  záruční lhůty získáte všechny výměny provozních 
kapalin a filtrů dle servisních intervalů včetně práce a dopravného 
zdarma.

Za zvýhodněnou cenu 150.000 Kč bez DPH vám stroj dodáme ve 
výbavě  se čtyřbodovou frézou.  
Za zvýhodněnou cenu 300.000 Kč bez DPH vám stroj dodáme ve 
výbavě  s novými  kombinovanými pásy. 

Bonusy

nabídka je platná do: 30.6.2014 
nebo do chvíle, kdy bude stroj prodán novému majiteli



výstavní kus

nabídka použitého stroje

nabídka
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K prodeji nabízíme výstavní stroj PistenBully 300 s rokem výroby 
1998. Jak je to možné? V Kässbohreru chtěli na výstavách předvádět 
vynikající výsledky, kterých dosahují při repasování strojů PistenBully.  
K tomuto účelu si vybrali jeden ze strojů a provedli demonstraci svého 
umění. Aby byl výsledek repase co nejvíce průkazný, byla oprava 
provedena pouze na polovině stroje. Stroj pomyslně rozpůlili po 
podélné ose stroje. Pravá část byla kompletně repasovaná včetně 
laku kabiny a levá část zůstala v původním stavu. V rámci přípravy této 
demonstrace byl na stroj namontován zcela nový vznětový motor.  
Výsledek byl velmi efektní a stroj tak prožil větší část svého 
dosavadního života jako výstavní exponát. 

Když nám v Kässbohreru nabídli tento stroj k prodeji, neváhali jsme 
ani minutu a těsně před Vánocemi jsme jej přivezli k nám do 
TopKarMoto.  

Žil si jako v bavlnce, byl permanentně opečováván, je dobře 
vybaven a má najeto pouhých 3.800 motohodin.

Je osazen novým motorem Detroit o výkonu 330 PS. Stroj je 
vybaven paralelním nosníkem frézy pro agregaci novějšího 
typu dvoubodové, resp. čtyřbodové multiflexní frézy .

Čím si nás stroj získal?



akční nabídka
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Stroj má dvanáctipolohovou radlici vyztuženou pro převoz sněžných 
děl, dvoubodovou multiflexní frézu a repasované kombinované pásy.

Za zvýhodněnou cenu 150.000 Kč bez DPH vám stroj dodáme ve 
výbavě  se čtyřbodovou frézou.  
Za zvýhodněnou cenu 300.000 Kč bez DPH vám stroj dodáme ve 
výbavě  s novými  kombinovanými pásy. 

Jaká je cena tohoto stroje?

Cena kompletně repasovaného stroje činí : 1.445.000  Kč bez DPH.
Poskytnutá záruka:12 měsíců

Bonusy

Při nákupu stroje do 15.4.2014 jako bonus můžete zvolit modré 
nebo žluté válce do frézy a navíc od nás dostanete 200 l sud 
hydraulického oleje.

Bonusy za příplatek

nabídka je platná do: 30.6.2014 
nebo do chvíle, kdy bude stroj prodán novému majiteli



prima park

nabídka použitého stroje

nabídka

Vyladěná a vyzkoušená „parková třístovka”, tak můžeme nejlépe 
charakterizovat tento stroj. Před letošní zimní sezónou jsme jej v naší 
servisní hale připravili pro zapůjčení do Skiareálu Špindlerův Mlýn. 
Třístovka se stoprocentně osvědčila, pracovala bez jakýchkoli závad. 
A protože se nyní na konci sezóny vrací zpět k nám, můžeme ji 
nabídnout k prodeji novému majiteli.
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Tato PistenBully 300 Park je vybavená  motorem Mercedes  o 
výkonu 330 PS. Vyrobena je v roce 2004 a má najeto cca 6.400 
motohodin. 

Stroj v provedení Park se vyznačuje rozšířeným rozsahem pohybu 
radlice (72°) a frézy (106°), což se využívá při vytváření a modelování  
sněhových prvků ve snowparku, ale vedle toho je plnohodnotný při 
standardní úpravě sjezdových tratí. 



akční cena
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xxx

akční nabídka
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Díky joysticku je ovládání radlice i frézy jednoduché a intuitivní. Stroj je 
vybaven čtyřbodovou  multiflexní frézou,  dvanáctipolohovou radlicí  a 
repasovanými kombinovanými pásy.

Za příplatek 300.000 Kč bez DPH vám stroj dodáme ve výbavě  s 
novými  kombinovanými pásy.
 
Pokud rolbu poptáte v průběhu SnowShow 15, získáte ji se slevou 
130.000 Kč.

Jaká je cena tohoto stroje?

V současné době je stroj po základní opravě (částečné repasi):
Cena takto připraveného stroje bez DPH: 1.990.000 Kč

Alternativa

Cena kompletně repasovaného stroje včetně nového laku kabiny 
bez DPH : 2.440.000 Kč
Záruka 12 měsíců

Bonusy za příplatek

nabídka je platná do: 30.6.2014 
nebo do chvíle, kdy bude stroj prodán novému majiteli



posezónky
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Posezónní servis 2014 - jdeme do toho spolu

Prvotní prohlídka stroje

Služba zahrnuje prohlídku stroje, kontrolu dle protokolu, 
zpracování cenové nabídky, objednání náhradních dílů.

prohlídka

Cena prohlídky prvního stroje
Cena prohlídky druhého  stroje

5.000  Kč bez DPH
4.000  Kč bez DPH

Cena zahrnuje: dopravu na místo, 2 x 2 hodiny práce 
servisních mechaniků.

Nabídka: udělej si prohlídku svého stroje nyní a zaplať za 
ni až 31. ledna příští rok! 

Podmínka: tvou objednávku následných servisních prací 
nám zašleš do 15-ti pracovních dnů od data doručení 
cenové nabídky a její výše překročí 20.000 Kč bez DPH.

akční nabídka

Následné servisní práce

Služba zahrnuje realizaci opravy stroje na základě prvotní 
prohlídky a odsouhlasené cenové nabídky.

servis

Cena za hodinu práce 1 SM
Cena za dopravu

Cena za náhradní díly

500 Kč bez DPH
11 Kč/km
dle aktuálního ceníku



posezónky
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Dáme ti zpátky peníze a odklad platbyakční nabídka

fakt.částka v Kč bez DPH

10.000 až 25.000
25.001 až 35.000
35.001 až 60.000

60.001 až 100.000
nad 100.001

hodnota bonusu

   cashback
    cashback

 cashback
 cashback
 cashback 

300 Kč
700 Kč
1.500 Kč
2.000 Kč
4.000 Kč

 

Jdeme do toho spolu - dělíme se o náklady
Jeden díl dáme my a druhý díl dáš ty

akční nabídka

Tato nabídka platí pouze při objednání Prvotní prohlídky 
do 15.4.2014. Následný servis bude realizován v období 
od 15.4. do 31.8.2014. Ceny v nabídce jsou stanoveny 
bez DPH. 

Více na webových stránkách: www.topkarmoto.cz. 
Objednávej u svého servisního mechanika nebo na 
telefonním čísle: 465 381 281. 

podmínky

25%
30%
35%
40%

 platby až 31.1.2015
 platby až 31.1.2015
 platby až 31.1.2015
 platby až 31.1.2015

Čtení chybových hlášek MINIDIAG
Kontrola a nastavení hydr. tlaků

Zaškolení obsluhy (2 hodiny práce)
Nastavení a seřízení ventilů motoru

Odkalení a vyčištění palivové nádrže 

250 Kč 
750 Kč

doprava 
1.000 Kč
1.250 Kč 

250 Kč 
750 Kč 
1.000 Kč
1.000 Kč
1.250 Kč 

náš díl tvůj díl

ceny jsou uvedeny bez DPH
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Co si můžeš koupit za extra výhodných podmínek?

ź úplně nový, výkonný a univerzální mulčovač 
ź náhradní komponenty do svého stávajícího 

mulčovače
ź odpružení předních ramen ke stávajícímu 

základnímu nosiči
ź spotřební materiál ke svým mulčovacím zařízením

nabídka

Mulčovač GF 2072

základní cena
240.000 Kč bez DPH

zvýhodněná cena 
230.000 Kč bez DPH (platí při objednání do 30.4.2014)

extra  zvýhodněná cena
220.000 Kč bez DPH (platí při doplňkovém nákupu 
spotřebního materiálu, náhradních dílů a odpružení 
PZZ v hodnotě nad 15.000 Kč bez DPH)

bonus 
poukaz na nákup fanouškovských předmětů v hodnotě 
1.200 Kč včetně DPH 

dle vlastního výběru na: www.tkmfanklub.cz/fanzone

mulčovač
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základní cena
141.070 Kč bez DPH

zvýhodněná cena 
135.400 Kč bez DPH (platí při objednání do 30.4.2014)

extra  zvýhodněná cena
129.700 Kč bez DPH (platí při doplňkovém nákupu 
spotřebního materiálu, náhradních dílů a odpružení PZZ 
v hodnotě nad 10.000 Kč bez DPH)

bonus 
poukaz na nákup fanouškovských předmětů v hodnotě 
900 Kč včetně DPH

rám mulčovačerám mulčovače

převodovka základní cena
49.890 Kč bez DPH

zvýhodněná cena 
45.350 Kč bez DPH (platí při objednání do 30.4.2014)

extra  zvýhodněná cena
39.800 Kč bez DPH (platí při doplňkovém nákupu 
spotřebního materiálu, náhradních dílů a odpružení PZZ 
v hodnotě nad 5.000 Kč bez DPH)

bonus 
poukaz na nákup fanouškovských 
předmětů v hodnotě 400 Kč včetně DPH 

dle vlastního výběru na:  www.tkmfanklub.cz/fanzone
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základní cena
129.740 Kč bez DPH

zvýhodněná cena 
123.500 Kč bez DPH (platí při objednání do 30.4.2014)

extra  zvýhodněná cena
117.700 Kč bez DPH (platí při doplňkovém nákupu 
spotřebního materiálu, náhradních dílů a odpružení PZZ 
v hodnotě nad 10.000 Kč bez DPH)

bonus 
poukaz na nákup fanouškovských předmětů v hodnotě 
800 Kč včetně DPH 

žací válec

kopírovací válec základní cena
47.500 Kč bez DPH

zvýhodněná cena 
39.700 Kč bez DPH (platí při objednání do 30.4.2014)

extra  zvýhodněná cena
32.850 Kč bez DPH (platí při doplňkovém nákupu 
spotřebního materiálu, náhradních dílů a odpružení PZZ 
v hodnotě nad 5.000 Kč bez DPH)

bonus 
poukaz na nákup fanouškovských předmětů v hodnotě 
600 Kč včetně DPH 

dle vlastního výběru na:  www.tkmfanklub.cz/fanzone
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Hydraulické odpružení předních ramen

základní cena
14.500 Kč bez DPH

zvýhodněná cena 
12.700 Kč bez DPH (platí při objednání do 30.4.2014)

extra  zvýhodněná cena
10.500 Kč bez DPH (platí při doplňkovém nákupu 
spotřebního materiálu, náhradních dílů a odpružení v 
hodnotě nad 2.000 Kč bez DPH)

bonus 
poukaz na nákup fanouškovských předmětů v hodnotě 
300 Kč včetně DPH 
dle vlastního výběru na:  www.tkmfanklub.cz/fanzone

odpružení

materiál

pneu Reform Metrac(31x15,50 - 15)
pneu Reform Metrac(33x15,50 -15)
krycí plachta mulčovače 
sada nožů GIRA 16.039 (92ks)
třmen SMA 104.761  (46 ks)
šroub DEC 18A.311 (46 ks)
matka SMA 004.414 (46 ks)
klínový řemen GF 2072
mazací tuk FET 2000  4,5KG

5.800 Kč  bez DPH/1ks
7.890 Kč  bez DPH/1ks
3.650 Kč  bez DPH/1ks

65 Kč  bez DPH/1ks
138 Kč  bez DPH/1ks

90 Kč  bez DPH/1ks
31 Kč  bez DPH/1ks

468 Kč  bez DPH/1ks
1.005 Kč  bez DPH/1ks



vedení společnosti

Pavel
Lipenský

Petra
Švecová

Jiří
Hruša

Jiří
Pachel

Jan
Kosek

Jitka
Vašková

Věra
Šrolerová

Martin
Mazurkiewicz

Marcel
Tomek
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servisní mechanici

Zdeněk
Kavka

Luboš
Lux

Šimon
Nekoranec

Tomáš
Dytrt

Ondřej
Michalička

Tomáš
Bříza

Daniel
Vítek

Roman
Mužík

Josef
Hruška

Jan
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realizační tým

Jan Kosek, vedoucí servisního oddělení
Petra Švecová, back office a správce fanklubu
Jiří Pachel, vedoucí obchodního oddělení
Pavel Lipenský, jednatel společnosti

topkarmoto

Kässbohrer Geländefahrzeug AG 
Reform-Werke Bauer & Co Gesellschaft m.b.H.
Skiareál Špindlerův Mlýn
Motorex - Bucher AG Langenthal

partneři akce

Susanne Polak, vedoucí technické podpory, Kässbohrer 
Geländefahrzeug AG
Johannes Lindenbauer, export manager, Reform Werke
Pavel Lipenský, jednatel, TopKarMoto
Robert Konvalina, vedoucí prodeje, Motorex - Bucher 
AG Langenthal

donátoři soutěží

Pavel Smejkal, člen Horské služby ve Špindlerově Mlýně
a jeho záchranářský pes Bára
Tobias Kirsamer, nová tvář společnosti Kässbohrer
Vojtěch Matouš, zástupce pro odborný výcvik SOŠ a 
SOU ve Vrchlabí a studenti této školy
Michal Vaňous, zástupce ředitele Domova pod Hradem a 
děti z Domova pod Hradem Žampach

zvláštní hosté

Hynek Choleva, náš marketingový guru, Focus 
Marketing
Jiří Cívka, moderátor akce
Zdeněk Lechnýř, cateringové služby

externí tým

TopKarMoto, s.r.o.
Dlouhoňovice 22, 564 01 Žamberk
www.topkarmoto.cz
www.tkmfanklub.cz
topkarmoto@topkarmoto.cz
telefon: + 420 606 640 069

kontakt
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