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Zdravíme všechny milovníky off-roadu na čtyřech a více kolech, případně i pásech!

Protože víme, že off-roadem žijete stejně, jako my, rádi bychom Vás k zahájení sezóny pozvali na naši zbrusu novou  
akci Polaris Camp 2022!

Staňte se i Vy součástí této události plné prvotřídních strojů, fajn lidí a skvělého jídla, ale i bláta, kamení, prachu a dalších zpestření!

Že Vás tato akce zajímá? Nedivíme se! Tak si poznačte následující detaily:

Datum konání akce: 17. - 19. března 2022

Místo konání:  Milovice (GPS: 50.24748872097828, 14.887681582699477)

Odkaz na mapu:  https://goo.gl/maps/TGW2PLua9ovN3B5X9

Předběžný program:

17. března

od 13:00  Testování strojů Polaris na třech různých tratích pro ATV, UTV a RZR
  Možnost jízd na vlastních strojích Polaris a na našich testovacích strojích 

18. března

od 9:00  Testování strojů Polaris na třech různých tratích pro ATV, UTV a RZR
  Možnost jízd na vlastních strojích Polaris a na našich testovacích strojích 

večer  Polaris party - koncert, ohňostroj a volná zábava

19. března

od 9:00  Možnost testování strojů všech značek na třech různých tratích.
  Příležitost k porovnání s našimi stroji.
  A pravděpodobně i nějaké to závodění.

Po celou dobu konání akce Vám bude k dispozici stánek s občerstvením a nápoji, hudba, náš personál a naši skvělí dealeři.

Zúčastněte se našeho Polaris Campu 2022 i Vy a odvezte si domů jedinečné zážitky a nová přátelství!

Aktuality k přípravám akce, dostupným strojům a další podrobnosti budeme postupně zveřejňovat na našem FB profilu Polaris CZ/SK a 
na našich webových stránkách polariscz.cz, kde bude v dostatečném předstihu před akcí k dispozici i rezervační formulář k jízdám.

Bližší informace o akci Vám podá Daniel Jíra, kterému také můžete potvrzovat svou účast. 
Kontakt: daniel.jira@motortechgroup.com, +420 774 331 434

Těšíme se na vás!
Váš tým Polaris Česká republika


