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Next Horizon
De oorsprong van de Ténéré is terug te leiden naar de
lancering van de XT500 Enduro-Adventure-motorfiets
in 1976. Met zijn sterke koppel en compacte
chassis werd deze veelzijdige eencilinder viertakt
onmiddellijk een succes. In veel landen verspreid
over heel Europa was de XT500 eind jaren zeventig
Yamaha’s best verkochte model, met alleen al in
Frankrijk meer dan 60.000 verkochte exemplaren
gedurende de 14 jaar dat de motorfiets werd
geproduceerd.

Het vermogen om er overal mee naartoe te
gaan, het robuuste ontwerp en de buitengewone
betrouwbaarheid openden een nieuwe wereld van
avontuur voor veel motorrijders. Diezelfde kwaliteiten
maakten deze motor de ideale keuze voor deelnemers
aan de eerste Parijs-Dakar Rally, die werd gewonnen
door de Fransman Cyril Neveu op een Yamaha XT500.
De XT500 vestigde al snel een reputatie als de
meest robuuste woestijnrallymotorfiets en werd
het standaardmodel voor zowel avonturiers als
rallyracers. Tegenwoordig wordt de motorfiets

beschouwd als één van de belangrijkste en meest
iconische motorfietsen van het laatste deel van de
20e eeuw, met actieve eigenarenclubs over de hele
wereld.
Tegen het einde van de jaren zeventig had de XT
een legendarische status verworven onder Europese
motorrijders, en in 1983 introduceerde Yamaha de
XT600Z. Dat was de eerste Adventure-motorfiets
van het bedrijf met de naam Ténéré - het woord voor
‘woestijn’ of ‘wildernis’ in de taal van de Toeareg.

Rij de legende.
Ténéré 700 Rally Edition

40 jaar later spreekt de Yamaha Ténéré 700 tot
de verbeelding van een nieuwe generatie rijders,
die wil ontdekken wat er voorbij de volgende
horizon ligt. Voor 2021 wordt de exclusieve
Yamaha Ténéré 700 Rally Edition geleverd in
traditionele rallykleuren met een nog hogere
standaardspecificatie.
De Ténéré 700 Rally Edition, met blauw/
gele racekleuren, speedblock-graphics en
goudkleurige velgen, is een eerbetoon aan de
fabrieksfietsen waarmee Dakar-helden JeanClaude Olivier en Serge Bacou raceten. Door de
hoogwaardige onderdelen en pure Ténéré-DNA
is dit de ultieme middengewicht Adventuremotorfiets van Yamaha.

Ténéré 700 Rally Edition

Toen in 1979 de eerste Dakar Rally plaatsvond,
bood dit de Yamaha XT de kans om zich te
bewijzen in de zwaarste race ter wereld. XTrijders wonnen dit legendarische evenement in
‘79 en ‘80 en inspireerden tot de ontwikkeling
van de originele Ténéré in 1983: de iconische
Adventure-motorfiets van Yamaha die de wereld
van het motorrijden veranderde.

Ténéré 700 Rally Edition

Compacte knipperlichten voor en achter met 9
LEDs per knipperlicht.

Rally-kleuren die het verleden doen
herleven
Voorzien van een moderne vertaling van de
legendarische en opvallende blauw/gele
kleurcombinatie die werd gebruikt voor eerste
Ténéré-modellen waarmee in de Dakar werd
geracet. De allereerste serie van de XT 600
Ténéré uit 1983 werd ook voorzien van deze
Dakar-kleurencombinatie.
Blauw - geel contrast, goudkleurige velgen en
speedblock-design (ook geïnspireerd door de
Dakar traditie). Details in de afwerking, zoals het
zwarte stuur, maken het algehele design af.

Speciale Rally-zitting

Akrapovič slip-on uitlaatdemper

De speciale Rally-zitting uit één stuk biedt een
iets hogere en rechtere rijhouding voor betere
wendbaarheid en meer comfort tijdens lange
tochten. De zitting is 20 mm hoger dan de
standaardzitting, de zithoogte is daardoor
895 mm.

De sportieve en lichtgewicht slip-on
uitlaatdemper van Akrapovič combineert
prestaties met een rally-uiterlijk en een prachtig
diep grommend geluid, zonder luid te zijn.

Het rally-imago wordt versterkt door de
afwerking met twee materialen en het witte
YAMAHA-logo.

Volledig gelegaliseerd voor straatgebruik,
inclusief carbon hitteschild en geluiddemperklem
en niet-verwijderbare dB-killer.

Ténéré 700 Rally Edition

LED-knipperlichten

Stevige beschermplaat

Radiateurbescherming

Kettingbeschermer

Gripstukken

Stevige 4 mm dikke aluminium beschermplaat,
die extra bescherming biedt aan motor en frame
tijdens uitdagende offroad tochten.

Deze stijlvolle zwarte aluminium
radiateurbescherming beschermt de radiateur
tegen steentjes en takken.

Stijlvolle met laser op maat gesneden aluminium
kettingbeschermer.

Rubberen gripstukken met profiel voor maximale
knie-grip tijdens staand rijden.

Handige gereedschapskist kan optioneel worden
toegevoegd met behulp van de montagepunten
op deze beschermplaat.

Compact en lichtgewicht ontwerp. Speciale
coating voor duurzaamheid.

Sky Blue

Ténéré 700 Rally Edition Accessoires

Titanium Slip-on uitlaat

Valbeugel

Aluminium topkoffer

90798-33111-00

BW3-F43B0-02-00

23P-FTCAL-BL-00

LED-richtingaanwijzers Plus
voorzijde

12V DC-uitgang Plus

Billet koppelingshendel

2PP-855A0-00-00

2PP-F3912-00-00

Slotset “één sleutel” topkoffers
City (compatibiliteit afhankelijk
van de sleutels van de machine)

YEC-9 acculader

YME-FLB2F-10-00

Öhlins T7 achterschokdemper
YA818

Handvatverwarming 120

LED-mistlampenset

Metrische gereedschapsset

YME-F2960-10-00

BC6-854A3-00-00

ABA-METRC-00-00

YA8-18000-00-00

YME-YEC09-EU-00

59C-281C0-00-00

Tas voor achterzadel

Aansluitkabel handvatverwarming

YME-REARB-AG-00

BC6-H253L-00-00

LED-richtingaanwijzers Plus
achterzijde

Adventure Tankpad

Waterdichte bagagedrager tas

Waterdichte tanktas

BW3-FTPAD-00-00

BW3-FWPBG-00-00

BW3-FWTBG-00-00

Gereedschapkist - montage
beschermplaat

YME-FLB2R-10-00

Koplampbeschermer

Laag zadel

Comfortzadel voor de passagier

Bagagedrager Téneré 700

Middenbok

BW3-H4105-00-00

BW3-F47C0-00-00

BW3-F47E0-00-00

BW3-F48D0-00-00

BW3-F71A0-00-00

BW3-F83P0-00-00

Hierboven zie je een selectie van verkrijgbare pasklare accessoires. Neem contact op met jouw lokale Yamaha-dealer voor een volledig accessoireoverzicht en advies over het beste
accessoirepakket voor jouw Yamaha Ténéré. De volledige lijst van accessoires is ook beschikbaar op onze website.

The Next Horizon is
Yours.
Ténéré 700

Dit avontuurlijke rallymonster wordt
aangedreven door een tweecilindermotor van
689 cc met een hoog koppel, en is voorzien van
een speciale geoptimaliseerde transmissie die je
de ideale balans biedt tussen kracht en controle.
Speciaal gemaakt voor lange afstanden en voor
vele uiteenlopende rijomstandigheden, zowel in
de modder als op asfalt.
Het compacte chassis is opgebouwd uit een
solide dubbel wiegframe, dit in combinatie
met de slanke carrosserie biedt een maximale
behendigheid wanneer je op de motorfiets
staat of zit. En dankzij de lange veerweg en de
lichtgewicht spaakwielen kun je overal komen
waar je maar wil. Zorg dat er genoeg brandstof
in de tank zit en je kunt gaan en staan waar je
maar wil. The Next Horizon is Yours.

Ténéré 700

Wanneer je op de Ténéré 700 rijdt, kun je de
toekomst inrichten zoals jezelf wil. Omdat je alle
kanten op kunt met deze motorfiets, kun je jouw
leven leiden zonder beperkingen, en een geheel
nieuw gevoel van volledige vrijheid ervaren.

Ténéré 700

CP2 689 cc-tweecilinder viertakt

Nieuw stalen dubbel wiegframe

Slank en compact kuipwerk en vlak zadel

Rijden door de woestijn, over bergpaden of op
de snelweg, de tweecilindermotor van 689 cc
met Crossplane-filosofie van de Ténéré geeft
je meteen de kracht waarmee je elke situatie
aankunt.

Wanneer jij je in uitdagende off-road situaties
bevindt, zal je de compacte afmetingen van het
splinternieuwe, stevige stalen wiegframe van de
Ténéré 700 zeker kunnen waarderen. De korte
wielbasis en de slanke carrosserie geven je een
superieure wendbaarheid in technisch uitdagende
rijsituaties.

Voor een maximale wendbaarheid beschikt de
Ténéré 700 over een vlak zadel en een slanke
carrosserie, zodat jij je lichaamsgewicht heel
eenvoudig kunt verplaatsen - of je nu zit of op de
voetsteunen staat.

Yamaha is al meer dan 40 jaar een van de
toonaangevende leiders in de rallywereld. Mede
hierdoor is het agressieve nieuwe uiterlijk van de
Ténéré 700 geïnspireerd op de nieuwste Dakarmotorfietsen van Yamaha.

En met een bodemvrijheid van maar liefst 240 mm
is deze machine gebouwd voor de meest extreme
terreinen.

De ontspannen rijpositie zorgt dat je de gehele
dag comfortabel kunt zitten, en mede door
de slanke 16 liter brandstoftank heb je een
uitstekende grip met uw knieën voor een
nauwkeurige controle.

Instelbare achterschokdemper

Rallystijl cockpit

21-inch-/18-inch spaakwielen

De geavanceerde achterwielophanging is
ontworpen om soepel en stabiel te kunnen rijden
in verschillende omstandigheden, zoals in de
modder of op de openbare weg – of je nu alleen
rijdt of samen met een passagier en bagage.

Elk kenmerk van de Ténéré 700, waaronder
de stuurinrichting in rallystijl met conische
handgrepen, is uitvoerig getest op het prototype
Ténéré 700 World Raid model en verder
geëvalueerd op de ruigste terreinen.

Net als de Yamaha Rally Raid fabrieksmotoren
is ook de Ténéré 700 voorzien van een 21-inchvoorwiel en een 18-inch-achterwiel die een laag
gewicht combineren met een immense sterkte en
uitstekende schokbestendigheid.

Met een veerweg van 200 mm is dit op de
rallysport gebaseerde systeem voorzien van een
handige knop voor de instelling, zodat je het
veersysteem kunt instellen tijdens het rijden.

De motorfiets is ontwikkeld aan de hand van
waardevolle bijdragen van avontuurlijke rijders
over de hele wereld. En de cockpit biedt een
uitstekende functionaliteit gecombineerd met
een race-uiterlijk.

En voor een zeer goede tractie en duurzaamheid
op zowel modder als op straat zijn de aluminium
spaakwielen voorzien van Pirelli Scorpionrallybanden.

Met een krachtig en legendarisch
koplampontwerp met 4 LED’s, die zelfs de
donkerste oerwouden verlicht, onderstreept
deze krachtige en kenmerkende look de pure
rallytechnologie van deze motorfiets.

Power Black

Competition White

Ténéré 700

En dankzij het krachtige lineare koppel en
de geoptimaliseerde transmissie geeft deze
lichte motorfiets alle avonturiers onder alle
rijomstandigheden totale controle.

Op de rallysport geïnspireerde koplamp
met 4 LED’s

Upside-down voorvork met lange
veerweg
Kijk naar de geavanceerde upside-down voorvork
vóór en het wordt je al gauw duidelijk dat deze
lichtgewicht motorfiets voor avonturiers is
gemaakt voor de meest moeilijk begaanbare
terreinen!
De motorfiets is voorzien van een ultrastijve
stalen voorvork van 43 mm met een veerweg
van 210 mm voor een probleemloze rit waarbij
sturen bijna geen moeite kost, en deze instelbare
upside-down voorvork kan alles aan wat je op
jouw avonturen tegenkomt!

Ceramic Ice

Ténéré 700 Accessoires

LED-richtingaanwijzers Plus
voorzijde

12V DC-uitgang Plus

Billet koppelingshendel

Aluminium topkoffer

Handvatverwarming 120

LED-mistlampenset

2PP-855A0-00-00

2PP-F3912-00-00

23P-FTCAL-BL-00

YME-F2960-10-00

BC6-854A3-00-00

LED-richtingaanwijzers

Metrische gereedschapsset

Tas voor achterzadel

Aansluitkabel handvatverwarming

ABA-METRC-00-00

Slotset “één sleutel” topkoffers
City (compatibiliteit afhankelijk
van de sleutels van de machine)

YEC-9 acculader

YME-H0789-00-20

YME-YEC09-EU-00

YME-REARB-AG-00

BC6-H253L-00-00

Adventure Tankpad

Waterdichte bagagedrager tas

Waterdichte tanktas

Koplampbeschermer

BW3-FTPAD-00-00

BW3-FWPBG-00-00

BW3-FWTBG-00-00

BW3-H4105-00-00

Gereedschapkist - montage
beschermplaat

YME-FLB2F-10-00

59C-281C0-00-00

Billet remhendel
1RC-F3922-10-00

LED-richtingaanwijzers Plus
achterzijde
YME-FLB2R-10-00

Valbeugel

Laag zadel

Comfortzadel voor de passagier

Bagagedrager Téneré 700

Middenbok

BW3-F43B0-02-00

BW3-F47C0-00-00

BW3-F47E0-00-00

BW3-F48D0-00-00

BW3-F71A0-00-00

BW3-F83P0-00-00

Hierboven zie je een selectie van verkrijgbare pasklare accessoires. Neem contact op met jouw lokale Yamaha-dealer voor een volledig accessoireoverzicht en advies over het beste
accessoirepakket voor jouw Yamaha Ténéré. De volledige lijst van accessoires is ook beschikbaar op onze website.

Ténéré 700 Accessoires

Ténéré 700
Ténéré 700 Explorer-pakket
De sportieve en wendbare Ténéré 700 is gemaakt voor het
échte avontuur. Voor de gepassioneerde avonturier heeft
Yamaha het Explorer-pakket ontwikkeld, een doordacht
accessoirepakket volledig passend bij zijn ontdekkingsreis.
De solide aluminium zijkoffers, met een totale inhoud
van 72 liter, bieden voldoende ruimte om hetgeen men
nodig heeft mee te nemen. Voor nog meer bagage
mogelijkheden heeft het Explorer-pakket een eenvoudig
te installeren mono-zadelrek met een vlak oppervlak,
ideaal voor bijvoorbeeld een tas of ander materiaal. Met
al deze bagage is het wel noodzakelijk om, vooral tijdens
het parkeren, een zeer stabiele motor te hebben. Daarom
zit bij het Explorer-pakket een zeer degelijke middenbok.
Voor optimale bescherming biedt het pakket ook een
solide bodembeschermplaat en motorbescherming, zo is
de Ténéré 700 klaar voor het avontuur.

Metrische gereedschapsset

Billet Koppelingshendel

Billet remhendel

Aluminium topkoffer

ABA-METRC-00-00

1RC-F3912-00-00

1RC-F3922-10-00

23P-FTCAL-BL-00

Slotset “één sleutel” topkoffers
City (compatibiliteit afhankelijk
van de sleutels van de machine)

LED-mistlampenset
BC6-854A3-00-00

59C-281C0-00-00

Aansluitkabel handvatverwarming

Radiateurbescherming

Kentekenplaathouder

Kettinggeleider

Lage ophanging

Stuurverhogers

BC6-H253L-00-00

BW3-E24D0-00-00

BW3-F16E0-00-00

BW3-F21G0-00-00

BW3-F2205-00-00

BW3-F34D0-00-00

Valbeugel

Laag zadel

Comfortzadel voor de passagier

Mono zadelrek

Bagagedrager Téneré 700

Middenbok

BW3-F43B0-02-00

BW3-F47C0-00-00

BW3-F47E0-00-00

BW3-F48A0-00-00

BW3-F48D0-00-00

BW3-F71A0-00-00

Gereedschapkist - montage
beschermplaat

Aluminium zijkoffer, links

Aluminium zijkoffer, rechts

Montageset aluminium zijkoffers

Voetsteunen, model Adventure

Binnentas voor zijkoffer, rechts

BW3-F846C-00-00

BW3-F846D-00-00

BW3-F84G0-00-00

BW3-FADVP-00-00

BW3-FLIBA-00-00

Rally-pakket
Juist door de off-road mogelijkheden is het heel normaal
dat een Ténéré 700 vies wordt! Ervaar die geweldige
adrenalinestoot en kies het meest uitdagende originele
Yamaha accessoirepakket, het Rally-pakket. Het rally zadel
geeft je meer de vrijheid om tijdens het off-road rijden van
rijpositie te veranderen. Daarnaast geeft het de Ténéré
700 ook een authentieke rallylook. En door de Akrapovič
slip-on uitlaatdemper klinkt de Ténéré 700 ook nog als
een echte rallymachine. Wanneer je off-road gaat, kun je
de Ténéré 700 tot het uiterste drijven. Daarom zit er in
het Rally-pakket een kettinggeleider, een ketting- en een
radiateurbeschermer, en een tankpad om de belangrijkste
onderdelen van jouw Ténéré 700 te beschermen. Voor een
strakkere en meer dynamische look ziten er ook nog een
andere kentekenplaathouder en LED knipperlichten in. Het
Rally -pakket is jouw toegangskaartje tot ultiem zijwaarts
driften!

BW3-F83P0-00-00

Hierboven zie je een selectie van verkrijgbare pasklare accessoires. Neem contact op met jouw lokale Yamaha-dealer voor een volledig accessoireoverzicht en advies over het beste
accessoirepakket voor jouw YamahaTénéré. De volledige lijst van accessoires is ook beschikbaar op onze website.

Specificaties
Ténéré 700 Rally Edition

Ténéré 700

2-cilinder, Vloeistofgekoeld, 4-takt, 4-kleppen, DOHC

2-cilinder, Vloeistofgekoeld, 4-takt, 4-kleppen, DOHC

Motor
Motortype
Cilinderinhoud
Boring x slag
Compressieverhouding

689 cc

689 cc

80,0 mm x 68,6 mm

80,0 mm x 68,6 mm

11,5:1

11,5:1

Max. vermogen

54,0 kW bij 9.000 tpm

54,0 kW bij 9.000 tpm

Max. koppel

68,0 Nm bij 6.500 tpm

68,0 Nm bij 6.500 tpm

Smeersysteem

Wet sump

Wet sump

Type koppeling

Nat, meervoudige platen

Nat, meervoudige platen

Ontstekingssysteem
Startsysteem
Transmissie

TCI

TCI

Elektrisch

Elektrisch

Constant mesh, 6 versnellingen

Constant mesh, 6 versnellingen

Eindoverbrenging

Ketting

Ketting

Brandstofverbruik

n.n.b.

n.n.b.

CO2 emission

n.n.b.

n.n.b.

Brandstofinjectie

Brandstofinjectie

Carburator

Chassis
Type chassis

Stalen ruggengraatframe, Dubbel wiegframe

Stalen ruggengraatframe, Dubbel wiegframe

Balhoofdhoek

n.v.t..

n.v.t.

Naloop

n.v.t.

n.v.t.

Upside-down voorvork

Upside-down voorvork

Achterbrug, (Link type veersysteem)

Achterbrug, (Link type veersysteem)

Wielophanging, voor
Wielophanging, achter
Veerweg, voor

210 mm

210 mm

Veerweg, achter

200 mm

200 mm

Remmen, voor

Hydraulisch remsysteem, twee remschijven, Ø 282 mm

Hydraulisch remsysteem, twee remschijven, Ø 282 mm

Remmen, achter

Hydraulisch remsysteem, enkele remschijf, Ø 245 mm

Hydraulisch remsysteem, enkele remschijf, Ø 245 mm

90/90 R21 M/C 54V M+S - Spaakwielen met Pirelli Scorpion Rally STR

90/90 R21 M/C 54V M+S - Spaakwielen met Pirelli Scorpion Rally STR

150/70 R18 M/C 70V M+S - Spaakwielen met Pirelli Scorpion Rally
STR

150/70 R18 M/C 70V M+S - Spaakwielen met Pirelli Scorpion Rally
STR

2.370 mm

2.370 mm

Bandenmaat, voor
Bandenmaat, achter

Afmetingen
Totale lengte
Totale breedte

910 mm

910 mm

Totale hoogte

1.455 mm

1.455 mm

Zithoogte

875 mm

875 mm

Wielbasis

1.595 mm

1.595 mm

240 mm

240 mm

Grondspeling
Rijklaargewicht

204 kg

204 kg

Inhoud brandstoftank

16 liter

16 liter

Motorolie hoeveelheid

n.n.b.

n.n.b.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, in overeenstemming met de landelijke voorschriften en wetgeving.

Stel de collectie van je
dromen samen met de
gratis MyGarage app
de MyGarage-app is de beste manier om
je droomcollectie Yamaha-motorfietsen
samen te stellen - en het is volledig gratis
en beschikbaar voor zowel iOS als Android!
Download de app en je bent klaar om jouw
eigen gepersonaliseerde Yamaha samen te
stellen.
Met MyGarage kun je een breed assortiment
aan originele accessoires toevoegen of
verwijderen en je favoriete motorfiets vanuit
elke hoek bekijken.
Zodra je jouw droommotorfietsen hebt
gemaakt, kunt je ze opslaan en met vrienden
delen - en wanneer je de definitieve beslissing
hebt genomen over welke versie voor jouw
geschikt is, stuurt je deze gewoon naar jouw
Yamaha-dealer, die deze zal omzetten in
realiteit.

Get it on

MyRide: Til je rit naar een
hoger niveau!
De MyRide app is exclusief ontwikkeld door
Yamaha en is gratis beschikbaar voor zowel
iOS als Android. Met deze app kan iedereen
zijn rijervaring verrijken, ongeacht het merk
scooter of motorfiets dat je hebt.
Met de Yamaha MyRide app kunnen motor- en
scooterrijders in real time hun rijprestaties
bijhouden en analyseren, met informatie over
bijvoorbeeld de hellingshoek, acceleratie,
snelheid, hoogte en remkracht. Zo wordt elke
reis nog leuker.
Bovendien kan elke rit worden gedeeld met
andere MyRide gebruikers of op sociale media.
Je kunt zelfs je route exporteren als een GPXbestand. Op deze manier kunnen motorrijders
nieuwe routes en avonturen vinden om te
verkennen en kunnen ze in contact komen met
een wereldwijde community van enthousiaste
motorfietsfanaten.

Yamaha introduceert You
YOU is een volledige reeks premium services
die elk aspect van het aanschaffen en bezitten
van een Yamaha nog eenvoudiger maken. Wij
willen ervoor zorgen dat je altijd geniet van
jouw Yamaha product.

Yamaha Motor Verzekering

Yamaha Motor Fabrieksgarantie

Yamaha Motor Verlengde garantie

Yamaha Motor Verzekering is speciaal ontworpen
voor Yamaha eigenaars en vereenvoudigt het
verzekeringsproces voor jouw Yamaha voertuig.

Wanneer je een nieuwe Yamaha koopt, kun je erop
vertrouwen dat premium kwaliteit en toonaangevende
betrouwbaarheid standaard zijn. Je profiteert ook van
extra gemoedsrust met een volledige Yamaha Motor
Fabrieksgarantie die alle onderdelen- en arbeidskosten
dekt in het onwaarschijnlijke geval dat jouw Yamaha
onverwachte reparaties nodig heeft. *

Wij willen dat je maximaal geniet van jouw nieuwe
Yamaha, daarom biedt Yamaha bij aankoop Yamaha
Motor Verlengde garantie, zodat je zorgeloos kunt
rijden met de gemoedsrust van 36 extra maanden
garantie! *

Yamaha Motor Pechhulp

Yamaha Motor Selected Occasion

Yamaha Motor Financiering

Als je ooit met pech langs de weg staat, zijn wij
met één telefoontje te bereiken. Elke Yamaha met
Fabrieksgarantie heeft automatisch dekking voor
Yamaha Motor Pechhulp. Wanneer je ons nodig hebt,
staan wij voor je klaar. *

Wij vinden dat elke rijder de extra gemoedsrust van
een fabrieksgarantie verdient. Daarom hebben wij
goed nieuws als jouw Yamaha tussen 1 en 5 jaar oud
is. Je komt dan namelijk in aanmerking voor tot wel 24
maanden extra garantiedekking met Yamaha Motor
Selected Occasion. Waarom zou je dit niet willen? *

Yamaha biedt een selectie financiële diensten die
het bezitten van een Yamaha nu nog toegankelijker
maken. Yamaha Motor Financiering kan op jouw
omstandigheden en levensstijl worden afgesteld, voor
maximale flexibiliteit. *

Het assortiment hoogwaardige producten beslaat alle
aspecten van het hebben van een Yamaha. Het biedt je
een hoge mate van bescherming tegen aantrekkelijke
tarieven, zodat je zorgeloos kunt genieten van het
rijden.
Met Yamaha Motor Verzekering profiteer je van een
exclusief programma en krijg je eersteklas service van
ons toegewijde team. *

YOU services maken de aankoop van elke
Yamaha toegankelijker. Yamaha eigenaars
profiteren met elk YOU product van meer
gemoedsrust.
Als je naar de YOU services kijkt, zie je dat het
meer is dan het kopen van een Yamaha: het is
het begin van een lange relatie.

* Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Neem voor meer informatie contact op met jouw plaatselijke Yamaha-dealer.

Je zoektocht naar avontuur
begint hier
In iedereen schuilt een avontuurlijke geest
en een brandend verlangen om te weten wat
er na de volgende bocht komt. En met zo’n
aangeboren ontdekkingsdrang staat er geen
limiet op wat je kunt bereiken en hoe ver je
kunt gaan.
Met alle verschillende producten van Yamaha
deel en geniet je van eindeloos uitgebreide
ervaringen op land, water of sneeuw. En
om je te helpen ontdekken wat jouw hart
sneller laat kloppen, heeft Yamaha een
gespecialiseerd avonturenportal gemaakt
waarmee je direct toegang hebt tot een
bruisende en verbazende nieuwe wereld die
de moeite waard is.
Destination Yamaha Motor(DYM) is een
wereldwijd, online reisplatform dat alle
avonturiers de mogelijkheid geeft om
adrenaline te laten gieren en nieuwe,
onvergetelijke herinneringen te maken. DYM
werkt samen met goedgekeurde reispartners
en zorgt ervoor dat je online kunt zoeken
naar het ultieme avontuur op een motorfiets,
vierwieler, boot of zelfs sneeuwscooter.
Met een zeer brede selectie reizen in ons
aanbod vind je een nieuwe ervaring die je
horizon verbreedt en je de wijde wereld in
neemt. En je kan er zeker van zijn dat elke
aanbieder is gecontroleerd en goedgekeurd
door DYM, wat betekent dat je vol vertrouwen
kunt boeken. Bezoek nu https://destinationyamaha-motor.eu/ en plan met ons een
spannende nieuwe morgen.

Be Smart. Keep it Genuine.

Onzichtbare techniek

Wij raden het gebruik van originele Yamaha
onderdelen aan om te verzekeren dat
jouw Yamaha optimale prestaties levert in
combinatie met betrouwbaarheid op lange
termijn. Onze (reserve)onderdelen zijn
van hoogstaande kwaliteit en voldoen aan
onze strenge veiligheidsnormen. Originele
Yamaha onderdelen passen perfect en zijn
zeer slijtvast, zodat jouw gemoedsrust is
verzekerd.

Elke Yamaha is ontworpen voor efficiënt,
effectief en betrouwbaar gebruik. De beste
manier om de hoge prestaties en lange
levensduur van jouw Yamaha in stand te
houden, is door Yamalube® producten te
gebruiken.
Olie is het levenssap van de
verbrandingsmotor, en het Yamalube®
assortiment omvat volledig en semisynthetische oliën voor twee- en
viertaktmotoren, naast de speciale
minerale en raceoliën. Dit betekent dat
Yamalube® het juiste smeermiddel heeft
voor een uitgebreid scala aan klimaat- en
gebruiksomstandigheden.

Als je de onderhoudswerkzaamheden door
een officiële Yamaha-dealer laat uitvoeren,
weet je zeker dat deze werkzaamheden
worden uitgevoerd door ervaren Yamaha
monteurs die originele onderdelen en
Yamalube® producten gebruiken.
De technici van Yamaha zijn volledig opgeleid
en beschikken over de modernste middelen
om je de allerbeste service voor en het
allerbeste advies te kunnen geven over
jouw Yamaha product. Raadpleeg voor meer
informatie de Yamaha dealer bij jou in de
buurt of bezoek onze website:

We produceren tevens een assortiment
onderhoudsproducten waarmee je jouw
motorfiets in topconditie houdt. Als je voor
jouw Yamaha zorgt, zorgt jouw Yamaha
tenslotte voor jou. Je plaatselijke Yamahadealer kan je adviseren over het beste
Yamalube® product voor jouw Yamahamotorfiets. Of bezoek onze website:

www.yamaha-motor.nl

www.yamalube.nl

Nooit motorolie drinken of anderszins consumeren.

www.yamaha-motor.nl

Volg ons op:

Yamaha Motor Europe, branch Benelux
Postbus 75033
1117 ZN, Schiphol

Dealer

Tel.: 020 206 1538
Email: klantenservice@yamaha-motor.nl

Draag altijd een helm, oogbescherming en beschermende motorkleding. Neem geen risico en rijd altijd veilig en met
respect voor jouw medeweggebruikers en het milieu. Op de afbeeldingen zijn professionele motorrijders afgebeeld
die rijden onder gecontroleerde omstandigheden en op een afgesloten circuit. Alle informatie is bedoeld ter indicatie.
De specificaties en het uiterlijk van Yamaha producten, Yamaha accessoires en accessoires van toeleveranciers kunnen
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Accessoires van een ander merk dan Yamaha zijn ontwikkeld en
geproduceerd door gerespecteerde toeleveranciers. Yamaha geeft geen garantie met betrekking tot de beschikbaarheid
van de afgebeelde producten en accessoires in lokale markten. Het aanbod van producten en accessoires kan in bepaalde
landen beperkt zijn. Yamaha heeft het recht om producten en accessoires zonder voorafgaande kennisgeving te laten
vervallen. Waar van toepassing kunnen de prijzen van Yamaha producten en accessoires variëren afhankelijk van lokale
vereisten en omstandigheden. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Neem voor meer informatie en
beschikbaarheid contact op met de officiële Yamaha-dealer bij jou in de buurt.
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