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E suporte a produtos FIM ISDE 2019 
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MOTOREX CHALLENGE E APOIO PRODUTOS FIM ISDE 2019 

Obtem todos os teus lubrificantes e produtos de limpeza , entregues no evento! 

Já pelo 4º ano consecutive, a MOTOREX está de volta com o programa especial de apoio aos pilotos amadores. 

Estamos novamente a oferecer a todos participantes ISDE Club Team e pilotos FIM Enduro Vintage Trophy a 

possibilidade de participação no respective categoria “MOTOREX CHALLENGE - Clube Troféu” ou “MOTOREX 

CHALLENGE - Troféu Vintage”  no 2019 FIM Internacional Six Days Enduro de 11 a 16 de novembro 2019 em 

Portimão, Portugal. 

 

A participação no MOTOREX CHALLENGE dá aos concorrentes não só o acesso gratuito de lubrificantes e 

produtos manutenção MOTOREX premium no ambito de cobrir todas as suas necessidades no local para o FIM 

ISDE ou o Vintage Trophy respectivamente (oferta e condições detalhadas, consulte por favor o anexo 1), mas 

também a oportunidade de ganhar um troféu especial e um pack de produtos MOTOREX no valor de 2.000€ para a 

motorcycle club que se tenham registado (termos e condições, por favor ver abaixo;  MOTOREX CHALLENGE só 

decorrrerá se existir no mínimo de 15 Club teams e 15 pilotos Vintage Trophy registrados respetivamente) 

Como participar: 

•Participar no 2019 FIM ISDE nas categorias Club Team ou Enduro Vintage Trophy. 

•Inscrever-se para o MOTOREX CHALLENGE preenchendo o formulário de inscrição em anexo (ver Anexo 2) e 

enviá-lo para o endereço de e-mail mencionado, o mais tardar até dia 30 setembro 2019. 

• Siga as regras da marca Motorex especificadas abaixo na sua mota e na sua camisola . 

•Parar com a sua moto na tenda MOTOREX no paddock FIM ISDE enquanto vai para, a respectiva inspeção 

preliminar,  fotografia oficial e levantamento do pack de produtos gratuito. 
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MOTOREX CHALLENGE  termos e condições de participação:  

Todos os pilotos registrados nas categorias FIM ISDE Club Team Trophy e FIM Enduro Vintage Trophy podem se 

inscrever para o “MOTOREX CHALLENGE - Club Trophy” e “MOTOREX CHALLENGE – Vintage Trophy”, 

respectivamente e beneficiar da oferta de produtos gratuitos no local.  

No entanto, na categoria FIM ISDE Club Team Trophy apenas inscrições de equipas completas ( cada equipa tem de ter 3 

pilotos) serão aceites.  

 

O “MOTOREX CHALLENGE - Clube Trophy” e o “MOTOREX CHALLENGE – Vintage Trophy” terá rankings específicos 

apresentados de forma contínua durante todo o evento nas seções de cronometragem e resultados que serão baseados 

nos respectivos resultados Club Trophy e Vintage Trophy. 

 

Todos os participantes inscritos, independentemente se é um único piloto ou equipa completa, terá que cumprir as 

seguintes regras da marca a fim de ser elegível para receber o apoio dos produtos gratis e competir no respectivo 

MOTOREX CHALLENGE : 

•Exibição de um logotipo ou autocolante MOTOREX (tamanho 250x40mm) na parte externa das pernas em cada lado. 

•Exibição de um logotipo ou autocolante MOTOREX (tamanho 180x30mm) de cada lado do pára-choque traseiro. 

•Exibição de um autocolante MOTOREX (tamanho de 57x15mm) na tampa da embraiagem do motor (autocolante 

especial será fornecido). 

•Exibição de um logotipo ou patch (90x15mm tamanho mínimo) MOTOREX na parte do peito da camisola do piloto 

•Não exibir qualquer logotipo na moto ou no piloto de outro lubrificante ou de outras marcas concorrente à MOTOREX. 
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Motorex termos e condições de participação Challenge (continuação): 

 

MOTOREX marca piloto: 

 

 

 

MOTOREX moto marca: 
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MOTOREX CHALLENGE termos e condições de participação (continuação): 

Os logotipos Motorex devem idealmente ser incorporados e impressos no respectivo kit da moto e design da camisola.  

Assim, receberá o ficheiro do logotipo com a confirmação da inscrição por e-mail. 

Caso isso não seja possível os autocolantes e patches Motorex podem ser obtidos na tenda MOTOREX no paddock de 

quinta-feira 7º de novembro para os pilotos Club Team e de Terça-feira 12º de novembro para os pilotos Vintage Trophy 

respectivamente, antes de levantar os produtos gratuitos. 

Os produtos gratuitos podem ser levantados por pilotos registrados mediante a apresentação de sua marca MOTOREX 

na tenda na paddock antes de ser feito o controle técnico/bike impound. 

 

Todos os participantes inscritos, não importa se piloto único ou equipa completa, estão convidados a postar fotos e 

comentários sobre sua experiência com MOTOREX CHALLENGE nos seus próprios canais de comunicação social, bem 

como na Motorex e FIM ISDE Facebook usando o hashtag #MOTOREXCHALLENGE. 
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ANEXO 1 –MOTOREX CHALLENGE , benefícios equipa e piloto: 
 

Motorex - produtos gratuitos entregues a cada registrado ISDE Club (quantidades 

por piloto) na tenda MOTOREX antes da corrida (num valor total de aprox. € 180): 

•MOTOREX Cross Power 10W/60 ou outro oleo motor Motorex que melhor se 

adeque - 4 litros ou  

•MOTOREX Cross Power 2T  - 3 litros, mais óleo MOTOREX caixa de velocidades 

adequado - 2 litros 

•1 Spray de MOTOREX Chainlube Offroad 

•2 Sprays de MOTOREX Power Brake Clean 

•2 Sprays de MOTOREX Intact MX50 universal lubricant spray 

•1 Spray de MOTOREX Moto Clean 

 

 

Além disso, para a equipa (., Com um valor total de aprox. € 90): 

1 MOTOREX AIR FILTER CLEANING KIT(contendo 4 litros de MOTOREX Airfilter 

líquido de limpeza, 1 litro de MOTOREX Airfilter óleo 206 e 100 g de MOTOREX 

BIKE GREASE 2000) 
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ANEXO 1 – MOTOREX CHALLENGE , benefícios equipa e 

piloto:(continuação) 

Motorex produtos gratuitos entregues aos pilotos registado FIM Enduro Vintage 

Trophy  na tenda MOTOREX antes da corrida (num valor total de aprox. € 90): 

•Óleo MOTOREX  4 stroke - 2 litros ou 

•MOTOREX Fórmula 2T - 1 litro, mais MOTOREX oleo de caixa velocidades - 2 

litros 

•1 Spray de MOTOREX Chainlube Offroad 

•1 Spray de MOTOREX Power Brake Clean 

•1 Spray de MOTOREX Intact MX50 universal lubricant spray 

•1 Spray de MOTOREX Clean 
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ANEXO 1 – MOTOREX CHALLENGE , benefícios equipa e piloto (continuação) 

O nosso parceiro local MOTOREX também estará presente no paddock FIM ISDE para todos os participantes 

terem a possibilidade de adquirir lubrificantes Motorex adicionais e produtos de manutenção no local. 
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Anexo 2 - MOTOREX DESAFIO DE INSCRIÇÃO 
CATEGORIA: TROFÉU FIM ISDE CLUB FIM   ENDURO VINTAGE TROFÉU   

Pais ______________________________________ Nome da Equipa _________________________________________________ 

Nome do Clube____________________________________ Nome piloto_________________________________________________ 

EMAIL do Piloto____________________________________________________________  

Número de telemóvel do piloto_____________________________________________ 

Mota (marca / modelo / ano) ___________________________________________________ 

PARA TROFÉU VINTAGE POR FAVOR ESPECIFICAR motor eo óleo GEARBOX viscosidades: 

_____________________________________________________________ 

Confirmo que li e entendi todas as regras e regulamentos da MOTOREX desafio e comprometo-me a observá-los. 

I concordo expressamente:  

•Que os meus dados pessoais serão utilizados pela MOTOREX para gerir adequadamente o Desafio Motorex, e pode ser usado por MOTOREX, bem como para 

fins de marketing. O “MOTOREX Challenge” é organizado pela Bucher AG Langenthal - Bern-Zürich-Strasse 31, PO Box, 4901 Langenthal - Suíça. De acordo com 

a lei federal suíça sobre protecção de dados (LPD) de 19 de Junho de 1992, qualquer participante do MOTOREX desafio pode obter informações sobre os dados 

pessoais recolhidos no momento da sua inscrição, contactando MOTOREX diretamente através da página de contato do o site de internet www.motorex.com. 

•Para conceder a Motorex os direitos de usar a minha imagem gratuitamente, para qualquer finalidade relacionada com MOTOREX negócios e no mundo. 

•Para ter o cuidado de respeitar a qualidade ea reputação dos produtos Motorex e marca na minha comunicação. 

_________________________________   _____________________________ 

Lugar e data     Assinatura 

Devolver este formulário de inscrição preenchido o mais tardar em 30º de setembro 2019 via e-mail para o Sr. Martin Wabnegger: 

martin.wabnegger@motorex.com 

 


