
חגיגות 25 שנים למונסטר
במהלך חודש יולי הקרוב, ליגל אופנועים יבואנית דוקאטי לישראל תחגוג את שנת ה 25 להצגת המונסטר, 

האופנוע החשוב ביותר בהיסטורית דוקאטי. 

המבצע ימשך לאורך כל חודש יולי )01-30.07.18(, במסגרת המבצע יצעו דגמי המוסטרים מכל המשפחה 
בהטבות מיוחדות ושוות:

מונסטר 797 )גם בגרסת A1(- הטבה של אביזרים מקטלוג דוקאטי בשווי 5000 ₪ 
מונסטר 821 - הטבה של אביזרים מקטלוג דוקאטי בשווי 5000 ₪ 

מונסטר 1200 - הטבה על אביזרים מקטלוג דוקאטי בשווי 7000 ₪ 

בנוסף כל מחלקת המשומשים של ליגל אופנועים תוצע בהנחות מיוחדות של עד 15% הנחה ממחיר המחירון 
או עסקאות מימון של 36 תשלומים ללא ריבית.

הטבות אלו יינתנו רק בסוכנות דוקאטי ברחוב המסגר 58, תל אביב במהלך כל חודש יולי.

25 ANNIVERSARY

25 שנה, מונסטר אחד.

 הודעה לעיתונות



אודות ליגל אופנועים
ליגל אופנועים בע”מ הינה היבואנית והמפיצה של מותגי העלית בתחום הדו גלגלי:

DUCATI, BIMOTA, TM RACING, YCF, SCORPA אופנועי
OHLINS, TERMIGNONI :בולמי זעזועים, מערכות פליטה וציוד נלווה

ליגל אופנועים נוסדה בשנת 2007 על ידי אלי ברדה המשמש כיום כמנכ”ל. מותג דוקאטי עבר לידי ליגל אופנועים בשנת 2008 אשר 
מוכרת מספר גדל של אופנועי דוקאטי מדי שנה. מיחידות ספורות בתחילת הפעילות למעל 110 יחידות ב-2017 )הערכה לסוף השנה(.

TM RACING אשר מיוצרים  2011 ליגל אופנועים זכתה בזיכיון לשווק את מותג אופנועי האנדורו, סופר מוטו ומוטוקרוס   בשנת 
בתהליך הרכבה ידני קפדני. האופנועים מיוצרים לפי מפרט טכני עשיר המורכב על ידי הלקוח בהתאמה אישית ובליווי מקצועי של 

מנהל תחום פעילות אופנועי השטח אמנון ברדה.

.BIMOTA בשנת 2016 קבלה ליגל את הזיכיון של מותג אופנועי העל האקזוטיים
.SCORPA בשנת 2017 קבלה ליגל את הזכיון של מותג אופני הטריאל

במקביל ליגל שותפה ביסוד של מועדון לקוחות המנוהל על ידי הרוכבים.  המועדון הישראלי נמנה על אשכול המועדונים הבינלאומי 
.DESMO OWNERS CLUB

במקביל פועל גם מועדון לקוחות של TM רייסינג שעיקיר פעילותו הוא רכיבות בשטח והדרכות רכיבה מתקדמות.
הצוות בליגל אופנועים מורכב רובו ככולו מרוכבים פעילים מעולמות הכביש והשטח.
אלי ברדה המנכ”ל  רוכב מזה ארבעה עשורים ופועל בענף הדו גלגלי משנת 1991. 

אמנון ברדה, מנהל חטיבת השטח, בן 49 רוכב שטח פעיל כ-35 שנה ובעל ניסיון עשיר אשר פועל בענף הדו גלגלי משנת 1991. 
יחד עמם יש צוות המונה כשמונה רוכבים חלקם אף משתתף באופן קבוע במירוצים אופנועים בארץ ובחו”ל. כרוכבים פעילים אנו 

יודעים ומבינים את רכשי ליבו של הרוכב ויודעים להעניק את השירות הראוי והמצופה מהמותגים אותם החברה מייצגת.


