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Slovenský importér exkluzívnych motocyklov Ducati, spoločnosť
MOTO-LG, s.r.o., organizuje pre svojich zákazníkov každoročne
niekoľko zaujímavých akcií. Jednou z nich je tradičné ukončenie
sezóny v Banskej Štiavnici.
Stalo sa už dobrým zvykom, že tí najväčší priaznivci
značky Ducati sa každoročne stretávajú na dvoch
perfektne organizovaných akciách. Jednou je
okruhový deň na Slovakiaringu a tou druhou
ukončenie sezóny s názvom „DESMO WEEKEND“.
Začalo to piatkom, účastníci sa ubytovali v
penzióne Cosmopolitan III Štiavnické Bane. Už
tradične sa na večeru podával DESMO guláš,
ktorý varí majiteľ spoločnosti pán Ľuboš Gréč.
Potom sa dlho debatovalo o všeličom, no hlavne
o tom čo všetkých spája, o motorkách. V sobotu
predpoludním sa účastníci presunuli do predajne
DUCATI v Banskej Štiavnici. Tu na nich čakala flotila
piatich predvádzacích motocyklov zastupujúcich
všetky kategórie. Počnúc superbikom 1199

Panigale S, cez športovo-turistickú Multistradu
1200S, unikátny Diavel, Hypermotard, až po
naháč Monster 1200. V pláne bolo rozjazdiť aj
horúcu novinku Monster 821, ale päť kusov,
ktoré sa dostali na Slovensko sa hneď predalo.
Záujemcovia si mohli rezervovať skúšobné jazdy na
oficiálnej stránke www.ducati.sk. V okolí Banskej
Štiavnice je toľko krásnych ciest, že si každý prišiel
na svoje. Jazdilo sa v skupinkách i jednotlivo
v hodinových intervaloch. Kto momentálne
nejazdil, mohol si skrátiť čas nakupovaním,
lebo počas akcie sa predávali všetky doplnky a
oblečenie s výraznými zľavami. Spoločný výjazd
bol naplánovaný na 15. hodinu. Trasa viedla z
Banskej Štiavnice smerom na Zvolen, Krupinu

Ani chladné počasie
neodradilo účastníkov od
testovacích jázd.
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cez niekoľko malých dedín, Hontianske Nemce
späť na Štiavnické Bane do penziónu. My sme
testovali Diavel a jeho hodnotenie vám prinesieme
v niektorom z budúcich čísel Sveta motocyklov.
Sobotný večer čakala účastníkov spoločná večera
spojená s ochutnávkou kvalitných slovenských, ale
aj zahraničných vín. V nedeľu bol na pláne už iba
individuálny návrat domov.
Na otázku ako hodnotí uplynulú sezónu, nám
Ing. Peter Kaskoto povedal: „Aj keď počasie
motorkárom tento rok neprialo, predali sme viac
motoriek ako v minulom roku, preto ju hodnotíme
veľmi pozitívne. Najväčšej obľube sa tešia naháče
a turistické modely, ale predávali sa stroje všetkých
kategórií. Už sa tešíme na novú Multistradu, facelift
1199 Panigale a rôzne verzie modelu Scrambler.
Všetky novinky určite predstavíme na výstave
Motocykel 2015 v bratislavskej Inchebe.
Kompletnú fotogalériu z akcie nájdete na stránke
www.ducati.sk v sekcii Ducati udalosti alebo na
Facebooku Ducati Slovakia.

Na hostí čakali misy
s občerstvením a
nealkoholické nápoje.

