
Oferta i warto!ci 
Harley-Davidson to legendarny producent kultowych
jedno!ladów. Od pocz"tku istnienia, kiedy w drew-
nianej szopie w 1903 r. dwóch fascynatów stworzy#o
pierwszy motocykl, do roku 2002 wyprodukowano
ponad 35 mln motocykli. Produkty firmy pozwalaj"
ka$demu klientowi na odnalezienie swego charak-
teru i w#asnych $yciowych warto!ci. Bunt, wolno!%,
indywidualno!%, przygoda, zabawa, autentyczno!%,
pasja, niezale$no!%, oryginalno!% – to tylko niektóre
s#owa oddaj"ce istot& fascynacji kultowym motocy-
klem. Motocykle Harley-Davidson daj" swoim klien-
tom nie tylko mo$liwo!% stylowego podró$owania,
lecz równie$ doznania niepowtarzalnych wra$e', ja-
kie towarzysz" prowadzeniu legendarnych maszyn.

Na rynku najwi&ksz" popularno!ci" ciesz" si&
motocykle o du$ej pojemno!ci: 39 proc. z nich ma
silniki o pojemno!ci wi&kszej ni$ 650 cm3, ale jedno-
!lady Harley-Davidson s" nie lada atrakcj" dla wiel-
bicieli wi&kszych silników – najmniejszy oferowany
ma pojemno!% 883cm3.

Dla tych, którzy chc" rozpocz"% swoj" przygod&
z motocyklem Harley-Davidson, dost&pnych jest 5
modeli Sportster z silnikiem o pojemno!ci od 883 cm3

a$ do 1200 cm3. Dyna to 4 modele #"cz"ce w sobie
komfort klasycznego motocykla i osi"gi nowego sil-
nika TwinCam96 o pojemno!ci prawie 1600 cm3.

Softail to 6 motocykli najbardziej kojarzonych
z mark", klasycznych w wygl"dzie i stylizacji. VRSC
to 5 modeli, które odbiegaj" nieco od klasycznej

linii i #"cz" najnowocze!niejsze rozwi"zania oraz
trendy panuj"ce w klasie motocykli ci&$kich. Wygl"-
dem i osi"gami przypominaj" jednostki startuj"ce
w wy!cigach na %wier% mili.

Touring – 6 modeli skierowanych do podró$ników
i ludzi p&dz"cych za przygod": to przede wszystkim
komfort i nowoczesna technologia, jak chocia$by
bluetooth czy mp3. Walory tych motocykli zosta#y
równie$ docenione przez ludzi zawodowo wykorzy-
stuj"cych motocykle w jednostkach policji i stra$y
po$arnej.

Katalog dodatkowego wyposa$enia i cz&!ci do
motocykla to ponad tysi"c stron fantastycznej
lektury, która w po#"czeniu z wyobra(ni" w#a!ciciela
mo$e pomóc przekonstruowa% ka$dy model
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www.harley-davidson.com

Motocykle Harley-Davidson® to jedna z najlepiej kojarzonych marek jedno!ladów i jedyna firma
motocyklowa, która tak du$" wag& przywi"zuje do tradycji. Marka, rozpoznawana na ca#ym !wiecie,
w klasyczny sposób #"czy nostalgi& i najnowsz" technologi&. Harley-Davidson ma rzesz& wiernych
wielbicieli na ca#ym !wiecie, którym bliskie s" idea#y przedstawione w kultowym obrazie
„Easy Rider” i którzy wyznaj" jedyny w swoim rodzaju kult maszyny kojarzonej z wolno!ci" i buntem.
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w unikatowy egzemplarz. W swojej ofercie firma
Harley-Davidson ma te! ogromny asortyment
ubra" (nie tylko motocyklowych), obuwia i gad!e-
tów. Firma oferuje równie! ca#$ gam% olei, p#ynów
obs#ugowych i piel%gnacyjnych.

Innowacje i promocje
Motocykle Harley-Davidson kojarzone s$ z klasycz-
nymi liniami i harmonijnym wygl$dem, jednak pod
nostalgiczn$ form$ kryj$ si% najnowocze&niejsze
technologie i rozwi$zania. Do produkcji jedno&ladów
zaanga!owano chocia!by laboratorium d'wi%ku,
w którym przygotowane zosta#y systemy wydechowe
do modeli 2007. Ka!da cz%&( motocykla zosta#a
przetestowana, a jej charakterystyka d'wi%kowa
wykorzystana do stworzenia systemu wydechowego
spe#niaj$cego, a nawet przewy!szaj$cego najsurowsze
europejskie normy. Do produkcji silników stosuje
si% najnowocze&niejsz$ technologi% i materia#y
z bran!y samochodowej, co ze wzgl%du na koszty
jest niespotykane w&ród innych producentów
jedno&ladów. W motocyklach firmy Harley-Davidson
bez trudu znajdziemy te! takie technologie, jak
wtrysk paliwa, system ABS, mp3 czy bluetooth.

Wszystkim pragn$cym rozpocz$( swoj$ przygod%
z motocyklem firma oferuje dogodne i bardzo
atrakcyjne formy finansowania. Nowi w#a&ciciele
dodatkowo otrzymuj$ na preferencyjnych zasadach
cz#onkostwo w &wiatowym klubie posiadaczy
motocykli Harley-Davidson – Harley Owners Group
(H.O.G.®), a osobom, które nie s$ jeszcze przekonane

do wyboru swojego wymarzonego motocykla,
firma oferuje mo!liwo&( przetestowania ka!dego
z oferowanych modeli. Cz%sto podró!uj$cych
ucieszy zapewne sie( wynajmu motocykli, która
pozwala na podró!e transkontynentalne bez potrze-
by wysy#ania w#asnego motocykla przez ocean czy
na drugi koniec &wiata.

Kontekst rynkowy
Harley-Davidson, obecny w Polsce ju! przed wojn$
– pierwszy autoryzowany salon mie&ci# si% w Warsza-
wie pod adresem Nowy )wiat 1 – w roku 2001 po-
wróci# na rynek polski, by w 2006 r. do#$czy( do euro-
pejskiej sieci sprzeda!y bezpo&redniej, która pozwala
na zakup ka!dego modelu w jednym z pi%ciu auto-
ryzowanych salonów znajduj$cych si% w Warszawie,
Katowicach, Wroc#awiu, Poznaniu i Gda"sku.

Dzi& polski rynek mo!na zaliczy( do rynków
rozwijaj$cych si%, a kultura motocyklowa dopiero
zaczyna si% kszta#towa( po wielu latach niedost%pno-
&ci jedno&ladów. W 2002 r. wzros#a w Polsce po raz
pierwszy od dwudziestu lat liczba zarejestrowanych
motocykli i skuterów, a dopiero w 2003 r. poziom
sprzeda!y jedno&ladów przekroczy# w Polsce 10 tys.
sztuk rocznie. Wzrasta te! sprzeda! najdro!szych
i presti!owych marek, których zakup traktowany
jest na zasadzie inwestycji lub jako oznaka wysokiego
statusu w#a&ciciela – nie bez przyczyny polska sie(
salonów motocykli Harley-Davidson notuje najwi%kszy
ilo&ciowy udzia# w sprzeda!y najdro!szych oferowa-
nych modeli, czyli Heritage Softail i Road King. 

Wyniki sprzeda!y firmy systematycznie rosn$,
ostatni rok to 13-procentowy w Europie i blisko 
7-procentowy w &wiecie wzrost sprzeda!y. 
W roku 2005 Harley-Davidson wyprodukowa# 329 017
motocykli (z czego 266 507 pozosta#o w Ameryce) 
– 43 proc. trafi#o do ludzi ju! posiadaj$cych motocykl
Harley-Davidson, 29 proc. u!ytkowników zdecydo-
wa#o si% na przesiadk% z pojazdu produkowanego
przez konkurencj%, a 28 proc. po raz pierwszy zasia-
da#o za kierownic$ motocykla. 

Osi!gni"cia i perspektywy na przysz#o$% 
W roku 2007 Harley-Davidson b%dzie w Polsce k#ad#
nacisk na rozwój sprzeda!y modeli Sportster i VRSC
oraz bestsellera sezonu 2006 – modelu Street Bob.
Ostatnio zaprezentowany prototyp nowego modelu
XR1200 i modele 2007 z silnikiem TwinCam 96
wskazuj$, !e motocykle firmy Harley-Davidson nadal
b%d$ spe#nia( marzenia w#a&cicieli i fascynatów
przygody motocyklowej, wci$! b%d$ te! inspirowa(
oraz dawa( natchnienie i rado&( z jazdy nie tylko
gwiazdom rocka. W ko"cu motto firmy g#osi:
„Ride and have fun”.
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1957
Premiera Sportstera,
wkrótce
najpopularniejszego
harleya

1970 
Motocykl 
Harley-Davidson bije
rekord pr!dko"ci,
rozwijaj#c pr!dko"$ 
265 mil na godz.

1983
Utworzenie klubu
Harley Owners Group
(H.O.G.®) – klub ma te%
oddzia& Special Ladies

2006 
Nowy silnik TwinCam96
w modelach 2007

1903
Pierwszy motocykl
Silent Grey Fellow

1905 
Motocykl Harley-Davidson
wygrywa pierwszy
wy"cig

1907 
Za&o%enie 
Harley-Davidson Motor
Company Inc.

1909
Pierwszy silnik widlasty
V2 45°

1918 
Zak&ady 
Harley-Davidson
najwi!ksz# fabryk#
motocykli na "wiecie

& W tworzeniu silnika Revolution, który
nap"dza modele V-Rod, bra#a udzia# firma
Porsche

& W latach 1962-1982 firma Harley-Davidson
produkowa#a te' wózki golfowe, jednak wp#yw
marki na wyniki gry i liczb" golfiarzy
je'd'!cych motocyklami Harley-Davidson nie
jest znany

& W$ród znanych w#a$cicieli motocykla 
Harley-Davidson s! m.in. Arnold
Schwarzenegger, a w Polsce Micha# Wi$niewski,
Bogus#aw Linda i Jerzy Dziewulski. W historii
na motocyklach Harley-Davidson widywani
byli równie' Elvis Presley, Jimi Hendrix i...
Brigitte Bardot, która nagra#a nawet utwór
„Harley-Davidson”

& Niektórzy uwa'aj!, 'e nazwa gatunku
muzycznego heavy metal wzi"#a si" ze slangu
ameryka(skich motocyklistów, którzy w ten
sposób nazywaj! czasem swoje motocykle
Harley-Davidson. Harley-Davidson sta# si"
te' inspiracj! dla wielu muzyków z formacji
metalowych. W latach 80. jednym z 'elaznych
elementów koncertów zespo#u Judas Priest
by# wjazd na scen" Roba Halforda
na motocyklu Harley-Davidson 

To, czego nie wiedzia#e$
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niedziela, 16 grudnia 12


