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MODELLEN VOOR 
RIJSCHOLEN



Voor jou als eigenaar van een rijschool of als motorinstructeur hebben we de KTM-
rijschoolpakketten ontwikkeld. Met deze pakketten profiteer je van aantrekkelijke 
voorwaarden als het gaat om onze nieuwe EURO 5-compatibele modellen die voor 
trainingen, rijtesten en ondersteuning kunnen worden ingezet.

Onze DUKE modellen zijn over de hele wereld bijzonder populair, zowel bij beginners  
als bij mensen die weer op de motorfiets stappen. De wendbare KTM ADVENTURE 
modellen bieden een comfortabele instap in KTM‘s wereld van avontuur voor 
rijinstructeurs en leerlingen. In typische KTM stijl zijn de uitrusting en het ontwerp  
voor beide series uitstekend. 

De elektronische hulpsystemen bieden voor alle KTM DUKE en ADVENTURE  
rijders de ultieme prestaties, controle en veiligheid:

Meer informatie over de assistentiesystemen en rijschool aanbiedingen  
vind je via de afgebeelde QR code.

We wensen jou en je leerlingen een veilig en succesvol seizoen in 2022!

Jouw KTM Team

KAMPIOENEN  
BEGINNEN HIER!



Trainingsmotorfietsen

KTM 390 DUKE 2022
A2-goedgekeurd, A2-opleidingsvoertuig, A2-testvoertuig

PRIJS INCLUSIEF BTW EN BPM 7.100,00 €

500 € KORTING VOOR RIJSCHOLEN* - 500,00 €

SPECIALE PRIJS VOOR RIJSCHOLEN** 6.600,00 €

KTM 125 DUKE 2022
A1-goedgekeurd, A1-opleidingsvoertuig, A1-testvoertuig

PRIJS INCL. BTW* 6.000,00 €

1000 € KORTING VOOR RIJSCHOLEN - 1.000,00 €

SPECIALE PRIJS VOOR RIJSCHOLEN* 5.000,00 €

KTM 890 DUKE 2022
A-goedgekeurd, A-opleidingsvoertuig, A-testvoertuig

PRIJS INCLUSIEF BTW EN BPM 13.300,00 €

500 € KORTING VOOR RIJSCHOLEN* - 500,00 €

SPECIALE PRIJS VOOR RIJSCHOLEN** 12.800,00 €

* Prijs is inclusief BTW, BPM en rijklaar maak koste



De KTM Mobility Service biedt je 12 maanden gratis bescherming. 
Kosteloos verlengen is elke 12 maanden levenslang* bij elke  
servicebeurt door een geautoriseerde KTM-dealer mogelijk. Dankzij  
ons uitgebreide en professionele ondersteuningsnetwerk word je altijd 
snel en probleemloos geholpen, want het KTM Assistance Center staat  
24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar voor je klaar –  
in heel Europa. Zo ben je altijd READY TO RACE. Meer informatie vind  
je op KTM.COM/MOBILITYSERVICE

KTM PowerParts zijn speciaal ontwikkeld om het allerbeste uit uw  
KTM motorfiets te halen. Met materialen uit de racewereld, zoals  
koolstofvezel, titanium en anodisatieprocédés met hoge sterkte, is 
elk onderdeel ontworpen om op het scherpst van de snede te rijden. 
Ontworpen om gewicht te besparen, prestaties te verhogen, en de  
aerodynamica en het comfort te verbeteren, is er een KTM PowerParts 
optie voor elke toepassing.

U vindt de laatste informatie over KTM PowerParts op  
KTM.COM/POWERPARTS of bij een geautoriseerde KTM-dealer.

Ontworpen met dezelfde winnende intentie als onze motorfietsen,  
kunt u zich met KTM Powerwear uitrusten voor de extremen en  
READY TO RACE leven! Buitengewone motorfietsen verdienen  
extraoridnaire outfits die topkwaliteit garanderen met een  
indrukwekkende functionaliteit. 
 
U vindt de nieuwste KTM PowerParts op  
KTM.COM/POWERPARTS of bij een erkende KTM dealer.

Mobility Service zijn eventueel niet voor alle markten beschikbaar. Vraag bij je plaatselijke geautoriseerde  
KTM-dealer naar de aanbiedingen en voorwaarden in jouw land.
 
*  De definitie van levenslang voor ééncilindervoertuigen: max. 60.000 km of 8 jaar, afhankelijk van wat eerder is;  

voor tweecilindervoertuigen: max. 80.000 km of 8 jaar, afhankelijk van wat eerder is.* Prijs is inclusief BTW, BPM en rijklaar maak koste

ONDERSTEUNENDE 
MOTORFIETSEN

KTM 1290 SUPER ADVENTURE S 2022
PRIJS INCL. BTW* 22.700,00 €

500 € KORTING VOOR RIJSCHOLEN* - 500,00 €

SPECIALE PRIJS VOOR RIJSCHOLEN** 22.200,00 €

KTM 890 ADVENTURE 2022
PRIJS INCL. BTW* 16.300,00 €

500 € KORTING VOOR RIJSCHOLEN* - 500,00 €

SPECIALE PRIJS VOOR RIJSCHOLEN** 15.800,00 €
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DISCLAIMER

Niet bedoeld om na te doen! De afgebeelde rijders zijn professionele motorrijders. De beelden zijn tot stand gekomen op gesloten circuits of 
afgesloten straten. KTM maakt alle motorrijders er op attent dat de voorgeschreven beschermende kleding moet worden gedragen en dat er op 

verantwoorde en in overeenstemming met de relevante en toepasbare bepalingen van de verkeersregels moet worden gereden.

De motorfietsen die in deze catalogus worden aangeboden, zijn alleen in de gehomologeerde uitvoering geschikt voor het wegverkeer. Bij de 
aankoop en de ingebruikneming van een motorfiets moeten de waarschuwings- en gevareninstructies in de gebruiksaanwijzing (met name de 

vermelde maximumsnelheden) onvoorwaardelijk in acht worden genomen. Enkele artikelen uit het KTM PowerParts-assortiment zijn in sommige 
gevallen niet goedgekeurd voor gebruik in het normale wegverkeer (kan per land verschillen). Je KTM-verdeler kan je daarover nauwkeuriger 

informeren. De afgebeelde voertuigen kunnen op een aantal punten afwijken van het seriemodel en staan deels afgebeeld met speciale 
uitrusting tegen meerprijs. Alle gegevens over leveringsomvang, uiterlijk, prestaties, afmetingen en gewichten van de voertuigen zijn 
vrijblijvend en staan vermeld onder voorbehoud van vergissingen, druk-, zet- en typefouten; veranderingen hierin blijven te allen tijde 

voorbehouden. Let erop dat de modelspecificaties per land kunnen verschillen.

Alle pakketten en kortingen zijn alleen beschikbaar voor rijscholen als hun status is geverifieerd  
bij een deelnemende geautoriseerde KTM-dealer.
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KTM SPORTMOTORCYCLE NEDERLAND B.V.
A GROUP COMPANY OF KTM AG

Sluisweg 20
6581 KA Malden, Nederland


