(DR-brev för BMW Motorcyklar:)

Prova friheten i ett dygn. Gratis.
Nej, vi vet. Du ska inte ha någon motorcykel.
Det finns ju viktigare saker. Förnuftiga saker. Bergvärmepump till villan. Pensionsförsäkringar. Amorteringar. Tilläggsisolering.
För att inte tala om vad hustrun skulle säga. Och grannarna…
Nej, någon motorcykel lär det inte bli på den här sidan pärleporten.
Eller…?
Finns det fortfarande en flämtande låga kvar av ungdomens frihetsdröm? En röst därinne
som skriker: Åt h-e med tilläggsisoleringen! Lev nu!
Då ska vi be att få slänga lite bensin på lågorna:
Under ett dygn får du låna en BMW Cruiser – helt gratis. Utan köpkrav eller andra
förpliktelser får du prova ”Världens mest framgångsrika mc 2008”, en hel dag och, om du vill
en hel natt. I lugn och ro kan du känna efter om den där inre rösten äntligen ska få komma till
tals. Om du trots allt inte har förtjänat att ha en sak, enbart för ditt höga nöjes skull.
Du får låna kläder, hjälm, handskar och stövlar. Du får en privat snabbintroduktion (eller
längre om så önskas) av reglage, knappar och körteknik. Och sen får du ge dig iväg, dit
vägarna bär, under ett dygn.
Enda kravet är att du har körkort för tung motorcykel (vilket du automatiskt har om du tagit
körkort före 1976). Observera också att detta erbjudande är personligt och inte kan överlåtas.
Du gör en intresseanmälan snabbast via e-mail tll cruiser@stockholm.bmw.se. Då får du
omedelbart besked om när du kan boka in ditt provdygn. Du kan också använda den bifogade
blanketten och faxa intresseanmälan på 08 – 27 44 67. Vill du ha mer information om
motorcykeln kan du gå in på www.mc.bmw.se.
Med vänlig hälsning,
BMW Stockholm
PS: Behöver vi säga att antalet motorcyklar är begränsat och därmed också antalet provdygn?
Ju snabbare du anmäler dig desto större möjlighet att få det dygn som passar dig bäst. DS

