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INVESTICE DO ČASU,
KTERÁ ZMĚNÍ VÁŠ ŽIVOT

Pokud často cestujete, ať už za prací nebo za zábavou, určitě
jste si mnohokrát posteskli, proč ještě nikdo nevynalezl stroj
času. Letadlo Cirrus nabízí alternativu, která vám umožní
trávit mnohem víc času ve své vlastní posteli a se svými
blízkými. Hodiny na cestách se změní v minuty. Poskytne
vám volný prostor, kde vás nic nebrzdí v rozletu.
Zapomeňte na nekonečné kolony, dlouhé
odbavovací fronty, zpožděné lety, ztracená
zavazadla a hlavně čas. Zažijte neopakovatelný
pocit majitele letadla Cirrus, vezměte si
svou svobodu zpět a létejte, kam chcete, kdy
chcete. Se společností Cirrus Aircraft nemusíte
vyřizovat žádná povolení, vyhnete se veškeré
byrokracii, technickým kontrolám letadla
i všem starostem. Cirrus není jen letadlo.
Cirrus je styl, který umožní váš život žít
svobodně, bezpečně a komfortně. Šetřete svůj
čas a užívejte si maximální pohodlí v oblacích.
Interiér je navržen s maximálním ohledem na
posádku a budete se v něm cítit jako v limuzíně.
Vynikající letové vlastnosti a špičkové
nejmodernější komunikační technologie zajistí,
že každá cesta uteče jako voda.

UŠETŘENÝ ČAS JE K NEZAPLACENÍ
Máte před sebou volný den a chtěli byste si
zalyžovat v luxusním švýcarském středisku bez
front? V letadle Cirrus se do St. Moritz, kam
žádné aerolinky nelétají, pohodlně přepravíte
i s rodinou za 2 hodiny. Autem cesta trvá
9 hodin. Absolvovat jednání v Ostravě nemusí
být záležitost, na kterou je potřeba si rezervovat

celý den. S Cirrusem se stihnete rovnou i vrátit
v čase, který by vám zabrala jednosměrná jízda.
Sjednat novou výrobu nebude problém už ani
třeba v Rumunsku, a přesto vám zbyde čas i na
další jednání. Cesta do Temešváru autem trvá
10 hodin, s Cirrusem ji zvládnete za 3 hodiny.
Říká se, že nejdůležitější obchody se domlouvají
na deváté jamce. Tak proč nespojit obchodní
jednání s golfem? S Cirrusem jsou i vzdálenější
hřiště a běžně nedostupné destinace v dosahu.
Čas, který ušetříte, je k nezaplacení.
NEJBEZPEČNĚJŠÍ LETADLO VE SVÉ
TŘÍDĚ
Bezpečnost je pro Cirrus vždy na prvním
místě. Průkopník bezpečnostních standardů
nazývaný “letadlo s padákem” se vyznačuje
charakteristickým systémem Cirrus Airframe
Parachute System® (CAPS®). Společnost
Cirrus Aircraft jím vybavuje každé své letadlo.
Osobní tryskový letoun Vision Jet je navíc
doplněn funkcí Safe ReturnTM, která umožňuje
nouzové automatické přistání pouhým stisknutím
tlačítka. Sedadla s deformačními zónami, airbagy
přímo v bezpečnostních pásech a trup odolný
vůči nárazu jsou dalšími z mnoha elementů
nekompromisní bezpečnosti v podání letadel
Cirrus.
Zaujaly Vás letouny Cirrus? Pro možnost
předváděcího letu kontaktujte společnost Cirrus
Aircraft CZ (sales@cirrus.cz, +420 773 066 706).
Více info na www.cirrus.cz.
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