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P
atfiíte mezi ty ‰Èastlivce, ktefií ji pouÏívají jako
pracovní stroj? Nebo mezi tvrìáky na závodní
dráze? Mezi cestovatele za dobrodruÏstvím nebo

rekreaãní jezdce? Nebo k nûãemu z toho teprve
zrajete a zajímá vás s jak˘m strojem byste mûli zaãít?
Máte na koho se obrátit. Za poslední ãtyfii roky si
splnilo svÛj sen o novém stroji 3100 lidí. I kdyÏ to tak
vypadá, nemluvíme o celkovém poãtu prodan˘ch
„dospûl˘ch“ ãtyfikolek v âR. ¤eã je o prodejních
v˘sledcích firmy ASP Group s.r.o. od roku 2006!

Tahle sympatická parta nad‰en˘ch profesionálÛ
pfiesvûdãila ãtyfikolkovou vefiejnost Ïe Tchajwan není
âína a postupn˘m uvedením dvou Tchajwansk˘ch
znaãek Access a TGB doslova rozbila trh. Dílensky
a materiálovû vypracované spolehlivé stroje osazené
znaãkov˘mi komponenty zahanbují renomované
konkurenty cenou a stávají se u nás nejprodávanûj‰ími
ve své tfiídû. Pfiíkladem je nejprodávanûj‰í sportka na
ãeském trhu za roky 2007 a 2008 Access Tomahawk.
V leto‰ním roce pfiibyla do portfolia zastupovan˘ch
znaãek americká silácká Arctic Cat. 

Od zaãátku bylo hochÛm z ASP Group jasné, Ïe
zákazníci nejvíc ocení dostupnost servisu
a náhradních dílÛ co nejblíÏe místa bydli‰tû a krátké
dodací lhÛty. Prodejní síÈ v âechách a na Moravû
k dne‰nímu dni tvofií 63 obchodních partnerÛ. Ve‰ker˘
sortiment je vût‰inou k dispozici v centrálním skladu
v Îebráku, takÏe objednávka odkudkoli je vyfiízena do
dvou dnÛ. Na internetov˘ch stránkách je k dispozici e-
shop a kompletní katalogy náhradních dílÛ, aby si
zákazníci dopfiedu mohli zjistit, co budou potfiebovat.

V‰echny ãtyfikolky je moÏné pfied nákupem
bezplatnû vyzkou‰et hrátkami v terénu a pfiesvûdãit se
sám. V ASP Group mají v‰ichni zamûstnanci bohaté
jezdecké zku‰enosti. Technické znalosti jsou ve firmû
na vysoké odborné úrovni a jsou pravidelnû
pfiená‰eny do celé prodejní sítû. Prostfiednicvím
zpûtn˘ch vazeb od zákazníkÛ, servisÛ a na základû
zku‰eností ‰piãkov˘ch jezdcÛ se ASP Group podílí na
inovacích ve v˘robû. Poskytuje celoroãní technickou
podporu Martinu Li‰kovi mistrovi âR 2008 a Josefu
Císafiovi mistrovi v letech 2005, 2006 a 2007 a mnoha

dal‰ím. Sponzoruje akce a závody. Na praktické rady
lidí z ASP Group ohlednû v˘bûru nejvhodnûj‰ího stroje
se mÛÏete spolehnout. Dokonce doporuãují, aÈ si pfied
nákupem vyzkou‰íte co nejvíc konkurenãních znaãek
a poradíte se i se zku‰enûj‰ími majiteli.

Sériové stroje si mohou zákazníci vylep‰it úpravami
a doplÀky. V dne‰ní dobû je ASP Group oficiálním
distributorem americk˘ch pneumatik a diskÛ ITP Tires,
‰piãkov˘ch tlumiãÛ FOX Racing Shox, v˘fukÛ TWO
BROTHERS, ochrann˘ch doplÀkÛ PRO ARMOR,
racingov˘ch doplÀkÛ HOUSER Racing, nejlep‰ích
zadních os RPM, racingov˘ch funkãních fiidítek FASST
company, motokrosového obleãení MSR, jedineãn˘ch
kanadsk˘ch pásÛ na ãtyfikolky TJD, kvalitních
‰panûlsk˘ch helem LS2 Helmets a dal‰ích znaãek.
Nabídka je opût sestavená s profesionálním pfiehledem
v oboru a neustále se roz‰ifiuje. V‰echny produkty byly
pfied zavedením do prodeje dÛkladnû provûfiovány
a vybírány.  Snahou spoleãnosti ASP Group je
poskytovat kvalitní sluÏby za v˘hodn˘ch podmínek.
Poãet spokojen˘ch jezdcÛ potvrzuje, Ïe se jim to dafií.
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