
 

 

 

 

Užijte si Rally Bohemia naplno s VIP balíčkem! 

 

Tisková zpráva č. 5 

Mladá Boleslav, 7. 6. 2018 

 

Rally Bohemia nachystala pro hosty týmů i diváckou veřejnost možnost, 

jak si letošní „bohemku“ užít ještě více, než jindy. 

 

Pořadatelé Rally Bohemia připravili VIP balíček, který si mohou zakoupit jak 

soutěžní posádky si pro své týmové hosty či přátele, tak i zájemci z řad 

fanoušků, diváků a veřejnosti.  

 

Co všechno je obsahem tohoto VIP balíčku a co všechno jeho pořízením získáte?  

- označení visačkou HOST 

- označení samolepkou HOST na automobil 

- parkování blízko u trati rychlostních zkoušek 

- parkování blíže k servisní zóně soutěže na letišti v Hoškovicích  

- Průvodce diváka Rally Bohemia 2018 

- vstupenku na Autodrom Sosnová u České Lípy na paralelní divácké 

super RZ 8/9 Global Assistance Gladiator Sosnová I a II 

 

Ani to však nemusí být konečný seznam výhod, které s VIP balíčkem Rally 

Bohemia 2018 získáte. Každý kdo si koupí tento balíček, bude také zařazen do 

slosování o svezení v soutěžním závodním voze při podzimním Setkání mistrů na 

Autodromu v Sosnové.  

 

A kde se dají VIP Balíčky zakoupit a co stojí? Soutěžní posádky Rally Bohemia si 

mohou VIP balíčky objednat jako volitelnou položku přímo ve své elektronické 

přihlášce do soutěže, která je již dostupná na www.rallybohemia.cz v sekci 

Dokumenty. Zájemci z řad fanoušků a veřejnosti pak mohou VIP balíčky 

objednávat emailem s uvedením své fakturační a doručovací poštovní adresy na  

obchod@autodrom.cz  Uzávěrka objednávek bude 18. 6. 2018, veškeré vybavení 

bude zasláno poštou dne 22. 6. 2018. Cena VIP balíčku je 1.815,- Kč včetně DPH 

(1.500 Kč bez DPH).  

 

Další informace k Rally Bohemia 2018 včetně průběžných seznamů již 

přihlášených posádek do všech částí soutěže naleznete na www.rallybohemia.cz  

 

Tradičním generálním partnerem soutěže je i letos automobilka ŠKODA AUTO. 
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Na sociálních sítích je Rally Bohemia k nalezení na těchto účtech: 

Facebook: www.facebook.com/rallybohemia 

Youtube: www.youtube.com/user/RallyBohemia 

Instagram: instagram.com/rallybohemia 

 

Bc. Aleš Holakovský, tiskový mluvčí 

45. RALLY BOHEMIA 

e-mail: press@rallybohemia.cz 

web: www.rallybohemia.cz 

http://www.rallybohemia.cz/

