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NEXT
Új távlatok
A Ténéré gyökerei az XT500 enduro túramotorkerékpár 1976-os piacra dobásáig
nyúlnak vissza. Erős nyomatékával
és kompakt vázával ez a sokoldalú,
egyhengeres, négyütemű váz azonnali
sikernek bizonyult. Európa számos
országában az XT500 volt a Yamaha
legkelendőbb modellje az 1970-es évek
végén – csak Franciaországban több mint
60 000 darabot adtak el belőle 14 évig tartó
forgalmazása során.
Minden terepre alkalmas masszív

kialakítása és kiemelkedő megbízhatósága
a kalandok új világát nyitotta meg számos
motorkerékpáros számára – ugyanezen
tulajdonságok tették ideális választássá az
első Paris-Dakar Rally versenyzői számára
is, amelyet a francia Cyril Neveu nyert egy
Yamaha XT500-on.
Gyorsan szerzett hírnevet a legkeményebb
sivatagi rali-motorkerékpárként, az
XT500 a kalandkereső motorosok és
raliversenyzők alapértelmezett modellje,
ma pedig úgy vélik, hogy a késő 20. század

egyik legjelentősebb és legikonikusabb
motorkerékpárja, aktív, tulajdonosokat
tömörítő klubokkal világszerte. Az 1970-es
évek végére az XT legendává vált az európai
motorosok körében, 1983-ban pedig a
Yamaha bemutatta az XT600Z-t, a vállalat
első túra-motorkerékpárját, amely a Ténéré
nevet viseli – a név egy Tuareg szó, jelentése
„sivatag” vagy „vadon”.

Motorozz a legendán

Ténéré 700 Rally Edition

40 év elteltével a Yamaha Ténéré 700
megtestesíti a versenyzők új generációjának
képzeletét akik szeretnék felfedezni, mi van
a következő horizonton túl. 2020-ra pedig az
exkluzív új Yamaha a Ténéré 700 Rally Edition
örökséggel érkezett meg; rally színekben és
még magasabb színvonallal. leírás.
Kék / sárga versenyfestéssel, sebességblokkal
grafikákkal és arany felnikkel, a Ténéré 700
Rally Edition tiszteleg a Dakar hősei, JeanClaude Olivier és Serge Bacou gyári vesrenyzők
előtt. Prémium alkatrészeivel és tiszta Ténéré
DNS-el , ez a Yamaha egyedülálló középsúlyú
kalandmotorja.

Ténéré 700 Rally Edition

Amikor az első Dakar-Rally visszajött 1979ben esélyt adott a Yamaha XT bizonyítására a
világ legnehezebb versenyén. Az XT versenyzői
megnyerték ezt a ‚79 -es és ‚80 -as legendás
eseményt; ez inspirálta az eredeti Ténéré
fejlődését 1983-ban - A Yamaha ikonikus
kalandmotorjáét, amellyel megváltozott a
motorozás világa.

LED-EK

Rally színek

Rally ülés

Akrapovic kipufogó

Kompakt villogók Elöl és hátul 9 LED-el.

A legendás és feltűnő kék és sárga kombináció
volt a Dakaron versenyző korai Ténéré
jellegzetéssége. Ezen korábbi Dakar-színek
alapján az első szériás XT 600 Ténéré 1983 ban
büszkén kiemelte ezt a színkombinációt. Kék
- sárga kontraszt, arany felnik és gyorsblokkkialakítás Dakar öröksége ihlette). Részletekben
rejlik sok minden mint például a fekete kormány
kiegészíti a teljes designt.

A dedikált egy darabból álló Rally Seat a
kissé magasabb és egyenesebb vezetési helyzetet
könnyebb testmozgást és nagyobb kényelmet
eredményez. Az ülés 20 mm-rel magasabb
mint a szokásos ülés; ülésmagassága tehát
895mm. Kettős anyag és fehér nyomtatású
YAMAHA logó tovább fokozza a rally képet.

Sportos és könnyű Akrapovič kipufogó ötvözi
a teljesítményt a rally megjelenéssel ésez egy
gyönyörű hangzást ad.

Nagy teherbírású csúszólemez

Hűtővédő

Láncvédő

Fogantyúk

Nagy teherbírású 4 mm vastag alumínium
csúszólemez, extra védelmet nyújt a motor és a
váz számára kihívást jelentő terepmotorozások
során. Kényelmes eszköztároló opcionálisan
hozzáadható a rögzítési pontok mentén.

Stílusos fekete alumínium burkolat, amely
megvédi a hűtőt a kövektől, gallyaktól. Kompakt
és könnyű kivitel. Különleges bevonat a tartósság
érdekében.

Stílusos lézervágással ellátott alumínium
láncvédő.

Gumi profilú markolat a térd maximális fogásához
álló motorozás közben.

Ténéré 700 Rally Edition

Ténéré 700 Rally Edition

Sky Blue

Ténéré 700 Rally Edition Tartozékok

Titán SLIP-ON kipufogó

Motorvédő

Alumínium hátsó doboz

LED-es első irányjelzők

90798-33111-00

BW3-F43B0-02-00

23P-FTCAL-BL-00

YME-FLB2F-10-00

12 V DC kimenet, (szivargyújtó
aljzat)

Mart kuplungkar
2PP-F3912-00-00

2PP-855A0-00-00

Ohlins T7 YA818 hátsó
lengéscsillapító

Markolatfűtő, 120

LED-es ködlámpakészlet

YME-F2960-10-00

BC6-854A3-00-00

Metrikus szerszámkészlet

YA8-18000-00-00

Egykulcsos zárkészlet a City hátsó
dobozokhoz (a jármű kulcsától
függően kompatibilis)

YEC-9 akkumulátortöltő
YME-YEC09-EU-00

59C-281C0-00-00

Hátsó üléstáska
YME-REARB-AG-00

Fűthető markolatok
csatlakozókábele

LED-es hátsó irányjelzők

Adventure tartályvédő

Vízálló táska

Vízálló tanktáska

YME-FLB2R-10-00

BW3-FTPAD-00-00

BW3-FWPBG-00-00

BW3-FWTBG-00-00

Hátsó csomagtartó rács Ténéré
700-hoz

Középállvány

Kartervédő szerszámkészlet

BW3-F71A0-00-00

BW3-F83P0-00-00

BC6-H253L-00-00

Fényszóróvédő

Alacsony ülés

Komfort utasülés

BW3-H4105-00-00

BW3-F47C0-00-00

BW3-F47E0-00-00

BW3-F48D0-00-00

Fentebb található egy válogatás az elérhető bolt-on kiegészítőkből. A tartozékok teljes listájáért, és a Yamahádnak legmegfelelőbb tartozékok kiválasztásához kapható tanácsokért lépj
kapcsolatba helyi Yamaha márkakereskedőddel. A honlapunkon elérhető a tartozékok teljes listája is.

Tied a horizont

Ténéré 700
Amikor a Ténéré 700-al halad, a jövőd lehet
bármi, amit szeretnél. Mert ez egy bárhová
eljutó motorkerékpár, amely lehetővé teszi
számodra korlátok nélkül élni az életet, és újat
tapasztalni: a teljes szabadság érzését.

A kompakt csőszerű alváz és a karcsú karosszéria
maximális mozgékonyságot kínál felállás
vagy normál motorozás alatt. A küllőskerekek
lehetővé teszik az eljutást, bárhová, ahová csak
akarja. A következő Horizont a tiéd.

Ténéré 700

Nagy nyomatékú, 689 köbcentis kéthengeres
motor hajtja speciális optimalizált
sebességváltóval van felszerelve amely megadja
az ideális erőegyensúlyt és irányítást, ez a
rallyn motor alkalmazkodik a terep vagy aszfalt
körülményeihez.

689 köbcentiméteres 4 ütemű CP2 motor

Új, kettős bölcsőt formázó acél csőváz

Karcsú és kompakt test és lapos ülés

Akár sivatagokat szelsz át, akár hegyi utakon
vagy az autópályán motorozol, a Ténéré 689
köbcentiméteres, 2 hengeres keresztsíkú motorja
azonnal biztosítja a teljesítményt, amellyel
minden helyzetre reagálhatsz. Az erős lineáris
nyomatéknak és az optimalizált váltóműnek
köszönhetően pedig ez a könnyű, minden
terephez megfelelő, túra-motorkerékpár teljes
irányítást ad a kezedbe minden környezetben.

Ha kihívást jelentő helyzetekben találod magad
a terepen, akkor igazán hasznossá válik a Ténéré
700 teljesen új, masszív, kettős bölcsőt formázó,
acél csővázának kompakt kialakítása. A rövid
tengelytáv és a karcsú test páratlan agilitást
biztosítanak a technikás motorozást igénylő
helyzetekben – a 240 mm-es szabad magasságnak
feltöltött tömegnek köszönhetően pedig
tökéletes az extrém terepekhez.

A maximális agilitás érdekében a Ténéré 700 lapos
üléssel és karcsú testtel rendelkezik, ami lehetővé
teszi, hogy könnyedén áthelyezd a tömeged –
akár ülsz, akár a lábtartókon állsz. A pihentető
üléshelyzet teljes napos kényelmet biztosít, a
karcsú 16 literes hosszú utakra tervezett tartály
pedig kiváló térdtámaszt biztosít, hogy bármilyen
típusú felületen pontosan irányíthasd a motort.

Ralira termett orrkialakítás 4 LED-es
fényszóróval

Hosszú rugóutas fordított villa

Külsőleg állítható hátsó felfüggesztés

Ralis stílusú műszerpult

21 colos/18 colos küllős felnik

A versenyre tervezett első felfüggesztés
egyértelművé teszi, hogy ez a könnyű, túramotorkerékpár a legkíméletlenebb terepeken
is megállja a helyét. A 43 milliméteres merev
csöveknek és az első kerék 210 milliméteres
mozgásterének köszönhetően a motorkerékpár
könnyedén kormányozható és lágy csillapítású; az
állítható fordított villa mindennel megbirkózik,
amivel szembe kerülsz a kalandjaid során.

A kifinomult hátsó felfüggesztés stabil és lágy
csillapítás biztosít számos különféle környezetben
terepen és autópályára egyaránt – akár egyedül
motorozol, akár utassal vagy csomaggal. Ebben a
ralira termett rendszerben a kerekek mozgástere
200 mm, emellett rendelkezik egy kényelmesen
használható külső állítószerkezettel, így akár
menet közben is módosíthatod a beállításokat.

A Ténéré 700 minden jellemzőét – beleértve
a ralis stílusú műszerpultot és az elvékonyodó
kormányrudat is – alaposan teszteltük és
kiértékeltük a legkeményebb terepen a
Ténéré 700 World Raid prototípuson. A kiváló
funkcionalitást és a versenyre tervezett
megjelenést ötvöző műszerpult fejlesztése
során felhasználtuk a világ különféle pontjain élő
túramotorosok értékes meglátásait.

A Yamaha gyári raliverseny-motorkerékpárjaihoz
hasonlóan a Ténéré 700 is küllős, 21 colos első
felnivel és 18 colos hátsó felnivel rendelkezik,
amelyek a kis tömeget az óriási erővel és a kiváló
lengéscsillapítással ötvözik. A terepen és utcán
is kiváló úttartás és tartósság érdekében ezeken
az alumíniumfelniken Pirelli Scorpion Rally
abroncsok találhatók.

A Yamaha már több mint 40 éve a ralivilág
egyik vezető neve, és a Ténéré 700 agresszív
új orrkialakítását a legújabb, Dakarra tervezett
gyári verseny-motorkerékpárok ihlették. A
nagyteljesítményű, ikonikus 4 LED-es fényszóró
bevilágítja a legsötétebb vadont is, és erőteljes
megkülönböztető megjelenést biztosít, amely
kihangsúlyozza a motorkerékpár hamisítatlan
ralira termett technológiáját.

Ténéré 700

Competition White

Ténéré 700

Power Black

Ceramic Ice

Ténéré 700 Tartozékok

LED-es első irányjelzők
YME-FLB2F-10-00

12 V DC kimenet, (szivargyújtó
aljzat)

Mart kuplungkar

Alumínium hátsó doboz

Markolatfűtő, 120

LED-es ködlámpakészlet

2PP-F3912-00-00

23P-FTCAL-BL-00

YME-F2960-10-00

BC6-854A3-00-00

Egykulcsos zárkészlet a City hátsó
dobozokhoz (a jármű kulcsától
függően kompatibilis)

YEC-9 akkumulátortöltő

Hátsó üléstáska

YME-YEC09-EU-00

YME-REARB-AG-00

Fűthető markolatok
csatlakozókábele

2PP-855A0-00-00

LED-es irányjelzők

Metrikus szerszámkészlet

YME-H0789-00-20

BC6-H253L-00-00

59C-281C0-00-00

Mart fékkar

LED-es hátsó irányjelzők

Adventure tartályvédő

Vízálló táska

Vízálló tanktáska

Fényszóróvédő

1RC-F3922-10-00

YME-FLB2R-10-00

BW3-FTPAD-00-00

BW3-FWPBG-00-00

BW3-FWTBG-00-00

BW3-H4105-00-00

Motorvédő

Alacsony ülés

Komfort utasülés

Kartervédő szerszámkészlet

BW3-F47C0-00-00

BW3-F47E0-00-00

Hátsó csomagtartó rács Ténéré
700-hoz

Középállvány

BW3-F43B0-02-00

BW3-F71A0-00-00

BW3-F83P0-00-00

BW3-F48D0-00-00

Fentebb található egy válogatás az elérhető bolt-on kiegészítőkből. A tartozékok teljes listájáért, és a Yamahádnak legmegfelelőbb tartozékok kiválasztásához kapható tanácsokért lépj
kapcsolatba helyi Yamaha márkakereskedőddel. A honlapunkon elérhető a tartozékok teljes listája is.

Ténéré 700 Tartozékok

Explorer csomag
A Ténéré 700 arra készült, hogy letérjen vele a kijelölt
útról és új távlatokat nyisson Ön előtt. Az Explorer
csomag kiegészítők teljesen választékát kínálja ahhoz,
hogy kalandja hosszan tartó felfedezéssé változhasson.
A 72 literes alumínium oldaldobozok elegendő helyet
biztosítanak ahhoz, hogy a pillanatnak élhessen. Még
ennél is többet csomagolhat, ugyanis az Explorer csomag
könnyen felszerelhető hátsó, lapos üléscsomagtartót
is tartalmaz, amire kiegészítő táskákat rögzíthet. Ennyi
csomaggal alapvető szükség a jó stabilitás leparkoláskor.
Ennek érdekében az Explorer csomag központi állványt
is tartalmaz. A kiegészítő védelem érdekében a csomag
kiegészítő védőlemezt és motorvédőt is tartalmaz, amivel
Ténéré 700 motorkerékpárja tökéletesen bírja a hosszan
tartó igénybevételt. Készen áll az új távlatokra?

Rally csomag
Terepképességeivel a Ténéré 700 arra született, hogy
besározza magát. Hogy Ön és motorkerékpárja megkapja
a kellő felkészítést az adrenalinban gazdag kalandozáshoz,
a Rally csomag a legizgalmasabb és legsportosabb eredeti
Yamaha kiegészítőket tartalmazza. A rali ülés megadja
annak a szabadságát, hogy menet közben változtathatja
ülésmagasságát, miközben autentikus rali megjelenéssel
ruházza fel a Ténéré 700-at. Nem csak úgy néz ki, de
úgy is szól, mint egy igazi raligép, köszönhetően az
erőteljes szólamú Akrapovič kipufogónak. A terepjárás a
motorkerékpárját alaposan megdolgoztatja, éppen ezért
fontos, hogy a láncvezető, valamint a lánc- és hűtővédő
megfelelő védelmet nyújt a Ténéré 700-nak. A határozott
és dinamikus megjelenés érdekében a Rally csomag
magában foglalja a rendszámtábla-tartót, a tartályvédőt
és a LED-es irányjelzőket. A Rally csomag az Ön jegye
motorkerékpáros hullámvasútra!

Ténéré 700

Metrikus szerszámkészlet

Mart kuplungkar

Mart fékkar

Alumínium hátsó doboz

1RC-F3912-00-00

1RC-F3922-10-00

23P-FTCAL-BL-00

Egykulcsos zárkészlet a City hátsó
dobozokhoz (a jármű kulcsától
függően kompatibilis)

LED-es ködlámpakészlet
BC6-854A3-00-00

59C-281C0-00-00

Fűthető markolatok
csatlakozókábele

Hűtővédő

Rendszámtáblatartó

Láncvezető

Ültető kitámasztó

Kormányrúd-emelők

BW3-E24D0-00-00

BW3-F16E0-00-00

BW3-F21G0-00-00

BW3-F2205-00-00

BW3-F34D0-00-00

Motorvédő

Alacsony ülés

Komfort utasülés

Mono ülés csomagtartó

BW3-F47C0-00-00

BW3-F47E0-00-00

BW3-F48A0-00-00

Hátsó csomagtartó rács Ténéré
700-hoz

Középállvány

BW3-F43B0-02-00

BC6-H253L-00-00

BW3-F71A0-00-00

BW3-F48D0-00-00

Kartervédő szerszámkészlet

Alumínium oldaldoboz, bal oldali

Alumínium oldaldoboz, jobb oldali

Oldaldoboz-tartókészlet

Adventure lábtartók

BW3-F83P0-00-00

BW3-F846C-00-00

BW3-F846D-00-00

BW3-F84G0-00-00

BW3-FADVP-00-00

Belső táska oldaldobozhoz, jobb
oldali
BW3-FLIBA-00-00

Fentebb található egy válogatás az elérhető bolt-on kiegészítőkből. A tartozékok teljes listájáért, és a Yamahádnak legmegfelelőbb tartozékok kiválasztásához kapható tanácsokért lépj
kapcsolatba helyi Yamaha márkakereskedőddel. A honlapunkon elérhető a tartozékok teljes listája is.

Műszaki adatok
Ténéré 700 Rally Edition

Ténéré 700

Motor típusa

2 hengeres, Folyadékhűtéses, 4 ütemű, 4 szelepes, DOHC

2 hengeres, Folyadékhűtéses, 4 ütemű, 4 szelepes, DOHC

Lökettérfogat

689 cm³

689 cm³

80,0 mm x 68,6 mm

80,0 mm x 68,6 mm

Motor

Furat x löket
Kompresszióviszony

11.5:1

11.5:1

Maximális teljesítmény

54,0 kW 9000 ford/perc mellett

54,0 kW 9000 ford/perc mellett

Maximális nyomaték

68,0 Nm 6500 ford/perc mellett

68,0 Nm 6500 ford/perc mellett

Kenési rendszer

Nedves karter

Nedves karter

Kuplung típusa

Olajban futó, Többtárcsás

Olajban futó, Többtárcsás

Gyújtás

TCI

TCI

Indítás

Elektromos

Elektromos

Állandó áttételű, 6 sebességes

Állandó áttételű, 6 sebességes

Láncos

Láncos

Üzemanyag fogyasztás

n/a

n/a

CO2 kibocsátás

n/a

n/a

Üzemanyag-befecskendezés

Üzemanyag-befecskendezés

Acélcsőből készült alapváz, kettős bölcső

Acélcsőből készült alapváz, kettős bölcső

Váltó
Kihajtás

Karburátor

Alváz
Váz
Villaszög

n/a

n/a

Utánfutás

n/a

n/a

Első felfüggesztés
Hátsó felfüggesztés

Fordított teleszkópvilla

Fordított teleszkópvilla

Lengőkaros, (karos felfüggesztés)

Lengőkaros, (karos felfüggesztés)

Első rugóút

210 mm

210 mm

Hátsó rugóút

200 mm

200 mm

Első fék

Hidraulikus kéttárcsás, Ø 282 mm

Hidraulikus kéttárcsás, Ø 282 mm

Hátsó fék

Hidraulikus egytárcsás, Ø 245 mm

Hidraulikus egytárcsás, Ø 245 mm

Első gumi

90/90 R21 M/C 54V M+S – küllős felnik Pirelli Scorpion Rally STR
abroncsokkal

90/90 R21 M/C 54V M+S – küllős felnik Pirelli Scorpion Rally STR
abroncsokkal

Hátsó gumi

150/70 R18 M/C 70V M+S – küllős felnik Pirelli Scorpion Rally STR
abroncsokkal

150/70 R18 M/C 70V M+S – küllős felnik Pirelli Scorpion Rally STR
abroncsokkal

2,370 mm

2,370 mm

Méretek
Teljes hossz
Teljes szélesség

910 mm

910 mm

Teljes magasság

1,455 mm

1,455 mm

Ülésmagasság

875 mm

875 mm

1,595 mm

1,595 mm

240 mm

240 mm

204 kg

204 kg

Üzemanyagtank kapacitása

16 l

16 l

Olajtank kapacitása

n/a

n/a

Tengelytáv
Minimális hasmagasság
Feltöltött tömeg (olajjal és üzemanyaggal)

A műszaki előírások előzetes bejelentés nélkül, a nemzeti szabályozásnak és jogszabályoknak megfelelően változnak.

Állítsd össze álmaid
gyűjteményét az ingyenes
MyGarage alkalmazással
A MyGarage alkalmazás a legjobb
választás a Yamaha motorkerékpárok
álomgyűjteményének elkészítéséhez!
Teljesen ingyenes, és mind iOS, mind
Android rendszerhez elérhető! Töltsd le az
alkalmazást, és máris nekiláthatsz a saját,
személyre szabott Yamahád elkészítéséhez.
A MyGarage segítségével eredeti kiegészítők
széles választékát helyezheted fel a
motorodra vagy távolíthatod el onnan,
és a motorkerékpárt bármilyen szögből
megnézheted.
A létrehozásuk után elmentheted álmaid
motorkerékpárjait, és megoszthatod a
barátaiddal – ha pedig végleg döntöttél, hogy
melyik verzió illik igazán hozzád, egyszerűen
küldd el a Yamaha-márkakereskedődnek, aki
meg is valósítja.

Get it on

MyRide: Emeld a
motorozást új szintre!
A kizárólag a Yamaha által kifejlesztett, iOS
és Android rendszeren is működő, ingyenesen
letölthető MyRide alkalmazással a motoros
élmények tovább gazdagíthatók, függetlenül
attól, hogy milyen márkájú motorkerékpárról
vagy robogóról van szó.
A Yamaha MyRide alkalmazással a motorosok
valós időben követhetik nyomon és
elemezhetik ki teljesítményüket, például
a dőlésszöget, a gyorsulást, a sebességet
az emelkedőn és a fékerőt, és minden út
lenyűgöző élménnyé válik.
Minden út megosztható más MyRidefelhasználókkal vagy a közösségi
médiában, és az útvonal GPX formátumú
fájlba exportálható. Így a motorosok új
útvonalakat és kalandokat fedezhetnek fel,
és csatlakozhatnak a motorkerékpárosok
szenvedélyes, az egész világra kiterjedő
közösségéhez.

You – A Yamaha ajánlata
A YOU prémium szolgáltatások teljes kínálatát
takarja, amely még egyszerűbbé teszi egy
Yamaha vásárlásának vagy birtoklásának
minden velejáróját. Szeretnénk gondoskodni
arról, hogy élvezetes élményben legyen részed
minden alkalommal, amikor Yamaha termékkel
találkozol.
A YOU szolgáltatások még hozzáférhetőbbé
teszik az összes Yamaha megvásárlását
– és a Yamaha tulajdonosok örömüket
lelhetik a minden egyes YOU termékkel járó
nyugalomban.
Vedd közelebbről szemügyre a YOU
szolgáltatások körét, és látni fogod, hogy az
többet jelent egy Yamaha megvásárlásánál,
mert egy hosszú és tartós kapcsolat
kezdetének elejét jelöli.

Yamaha Motor gyári garancia
Ha bármilyen új Yamaha járművet vásárolsz, biztos
lehetsz abban, hogy prémium minőségben és
osztályelső megbízhatóságban lesz részed. Emellett
élvezheted a teljes körű Yamaha Motor gyári garancia
által biztosított plusz nyugalmat is. Ez a garancia az
összes alkatrész és munka költségét tartalmazza abban
a valószínűtlen esetben, ha Yamaha járművednek
bármilyen előre nem látható javításra lenne szüksége. *

Yamaha Motor útközbeni segélyszolgálat
Ha valaha is segítségre lesz szükséged, mert
lerobbantál, biztos lehetsz abban, hogy csak egy
telefonhívásnyira leszünk tőled. A gyári garancia által
védett minden Yamaha automatikusan igénybe veheti
a Yamaha Motor útközbeni segélyszolgálatot. És mi
pontosan ott leszünk, amikor csak szükséged van ránk. *

* Feltételek vonatkoznak rá. Egyéb információkért lépj kapcsolatba a helyi márkakereskedőddel.

A kalandozás itt kezdődik
Mindannyiunkban ott él a valódi kalandvágy és
az égető vágyakozás, hogy megtudjuk, mi van
a horizonton túl. Ezzel az ösztönös felfedezés
iránti szomjúsággal nincs olyan határ, amit ne
tudnál elérni, nincs olyan messzeség, ahová el
ne jutnál.
A Yamaha 360 fokos termékcsaládjával
minőségi élményeket élhetsz át, és oszthatsz
meg másokkal földön, vízen és levegőben. Azt
is segítünk kitalálni, hogy mi dobogtatja meg
igazán a szívedet, hiszen a Yamaha létrehozott
egy különleges kalandportált, amely azonnal
ablakot nyit egy izgalmas, meglepő és
kifizetődő új világra.
A Destination Yamaha Motor egy
olyan globális, online utazási platform,
amely minden kalandvágyó számára
adrenalinfröccsöt és örökké tartó emlékeket
biztosít. Kulcsfontosságú utazási partnerekkel
együtt dolgozva a Destination Yamaha
Motor lehetővé teszi a legnagyobb kalandok
online felkutatását, történjen az akár
motorkerékpáron, akár quadon, hajón vagy
motoros szánon.
Az igazán változatos utazási lehetőségek
között olyan új élményeket szerezhetsz,
amelyek szélesítik látóköröd és kibillentenek
komfortzónádból – abban pedig biztos
lehetsz, hogy a Destination Yamaha Motor
minden beszállítónkat ellenőrzi és jóváhagyja,
tehát teljes bizalommal foglalhatsz nálunk.
Látogasd meg a https://destination-yamahamotor.eu/ weboldalt most, és tedd izgalmassá
a jövőt velünk.

Dönts okosan. Válassz
eredeti tartozékokat
Annak érdekében, hogy Yamahád hosszútávú
megbízhatóságot és maximális teljesítményt
nyújtson, javasoljuk, hogy mindig eredeti
Yamaha tartozékokat használj. Kiváló
minőségű cserealkatrészeink megfelelnek
a bevizsgált biztonsági szabványoknak,
tökéletesen illeszkednek és különösen
strapabíróak – így járulnak hozzá a
nyugalmadhoz.
Ha a szervizeltetést egy hivatalos Yamaha
márkakereskedésben végezteted, biztos
lehetsz benne, hogy minden karbantartási
munkát magasan képzett Yamaha
szakemberek végeznek el, eredeti alkatrészek
és Yamalube termékek használatával.
Szakembereink rendszeres képzésben vesznek
részt a Yamaha Technical Academy-n, ahol a
Yamahád gyári állapotának fenntartásához
szükséges minőségi szaktudással és
tapasztalatokkal gazdagodnak. Kérjük, hogy
további részletes információért kérj tanácsot
Yamaha márkakereskedésedtől, vagy látogasd
meg weboldalunkat.

Folyékony motoralkatrész
A Yamahánál nagyra értékeljük, hogy
termékeink birtoklása egyedi tulajdonosi
büszkeséget jelent ügyfeleink számára, ezért
márkahűségük elismeréseként kifejlesztettük
a Yamalube kenőanyagok és karbantartási
termékek átfogó kínálatát.
Mérnökeink úgy gondolják, hogy az olaj a
motor folyékony összetevője, és a Yamaha
motorok egyik legfontosabb alkatrésze. A
Yamalube valódi különbséget jelent.
Ha mindig Yamalube termékeket használsz,
biztos lehetsz benne, hogy motorod képes
csúcsteljesítménnyel üzemelni, a Yamahától
elvárt tartósság és megbízhatóság biztosítása
mellett. Emellett ápolási termékek nagy
választékát is gyártjuk, melyek kifogástalan
állapotban tartják szemed fényét. A
Yamahádhoz leginkább megfelelő Yamalube
termék kiválasztásával kapcsolatban kérdezd
helyi Yamaha márkakereskedődet vagy
látogass el weboldalunkra.

www.yamaha-motor.hu

Kövess bennünket:

Yamaha Motor Europe N.V
Magyarországi Fióktelepe
1132 Budapest
Váci út 30.

Kereskedő

yamaha@yamaha-motor.hu

Minden esetben viselj sisakot, védőszemüveget és védőruházatot! A Yamaha arra ösztönzi Önt, hogy biztonságosan
motorozzon, motorostársait és a környezetet tisztelve. A brosúrában látható képeken profi motorosok láthatók motorozás
közben, ellenőrzött körülmények. A kiadványban feltüntetett Yamaha termékek műszaki adatai és elérhetősége külön
figyelmeztetés nélkül változhat, illetve az adott követelmények és feltételek függvényében a termékek eltérőek lehetnek.
További részletekért fordulj Yamaha-márkakereskedődhöz.
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