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NEXT
Nový horizont
Korene modelu Ténéré siahajú do roku 1976,
keď uviedli na trh enduro motocykel XT500
stvorený pre dobrodružstvo. Vďaka svoju
silnému krútiacemu momentu a kompaktnej
kapotáži sa tento všestranný jednovalcový
štvortakt stal okamžite hitom. V mnohých
krajinách Európy bol na konci 70. rokov
model XT500 najpredávanejším motocyklom
značky Yamaha. Len vo Francúzsku sa ho
počas 14 rokov výroby predalo viac než 60
000 kusov.
Jeho schopnosť dostať sa kamkoľvek,

robustný dizajn a vynikajúca spoľahlivosť
otvorila mnohých jazdcom svet
dobrodružstiev na motocykli. Tieto
vlastnosti z neho ale tiež urobili ideálnu
voľbu pre pretekárov prvej rely Paríž-Dakar,
ktorú vyhral Francúz Cyril Neveu práve na
motocykli Yamaha XT500.
Model XT500 si rýchlo získal povesť
najodolnejšieho motocykla na púštnej rely a
stal sa základnou voľbou jazdcov hľadajúcich
dobrodružstvo aj pretekárov na rely. Dodnes
sa považuje za jeden z najvýznamnejších a

najznámejších motocyklov konca 20. storočia
a po celom svete aktívne pôsobia kluby
vlastníkov tohto modelu. Do konca
sedemdesiatych rokov si model XT získal
medzi európskymi jazdcami legendárne
postavenie. V roku 1983 predstavila
spoločnosť Yamaha model XT600Z, ktorý sa
stal jej prvým motocyklom radu Adventure
s označením Ténéré. Toto slovo má v jazyku
Tuarégov význam púšť alebo divočina.

Zajazdite si na
legendárnom stroji

Pri prvom ročníku rely Dakar usporiadanom
v roku 1979 dostala Yamaha XT šancu
preukázať svoju kvalitu v tých najdrsnejších
pretekoch na svete. Jazdci na motocykloch
XT tieto legendárne preteky vyhrali v rokoch
1979 aj 1980 a stali sa inšpiráciou pri vývoji
pôvodného modelu Ténéré v roku 1983 –
ikonického motocykla Yamaha stvoreného
na dobrodružstvá, ktorý navždy zmenil
motocyklový svet.
Odvtedy uplynulo 40 rokov. Yamaha Ténéré
700 dnes dráždi predstavivosť novej generácie
jazdcov, ktorí chcú objavovať to, čo sa ukrýva za
obzorom. V roku 2020 sa exkluzívna nová verzia
Yamaha Ténéré 700 Rally Edition pýši farebnou
kombináciou odkazujúcou na bohaté dedičstvo
rely a ešte lepšími parametrami v základnej
výbave.
Ténéré 700 Rally Edition s pretekárskou
modrožltou farebnou kombináciou, grafikou
Speedblock a zlatými ráfikmi vzdáva poctu
továrenským motocyklom, na ktorých pretekali
hrdinovia rely Dakar Jean-Claude Olivier a Serge
Bacou. Prémiové súčasti a číra DNA modelu
Ténéré z neho robí neprekonateľný motocykel
strednej triedy stvorený na dobrodružstvá od
spoločnosti Yamaha.

Ténéré 700 Rally Edition

Ténéré 700 Rally Edition

LED smerové svetlá
Predné a zadné kompaktné smerové svetlá
obsahujúce 9 LED v každom svetle.

Farby odkazujúce na bohaté rely
dedičstvo
Motocykel sa chváli moderným poňatím
legendárnej a výraznej modrožltej kombinácie,
ktorou sa preslávili prvé modely Ténéré
pretekajúce na rely Dakar. S odkazom na farby
použité pri prvých pretekoch rely Dakar bola pri
výrobe prvého modelu XT 600 Ténéré v roku 1983
s hrdosťou použitá rovnaká farebná kombinácia.
Kontrast modrožltej farebnej kombinácie, zlaté
ráfiky a design Speedblock (tiež inšpirovaný
dedičstvom rely Dakar). Detaily prevedenia, ako
napríklad čierne riadidlá, sú v dokonalom súlade s
celkovým dizajnom.

Špeciálne rely sedadlo

Nasúvací tlmič výfuku Akrapovič

Špecializované jednodielne rely sedadlo umožňuje
zaujať vyššiu a vzpriamenejšiu jazdnú polohu, ľahší
pohyb tela a väčšie pohodlie na dlhých výpravách.
Toto sedadlo je o 20 mm vyššie než štandardné
sedadlo – jeho výška je teda 895 mm. Povrchová
úprava využívajúca dva materiály a tlačené biele
logo YAMAHA zvýrazňuje neodolateľný rely
vzhľad.

Ľahký športový nasúvací tlmič výfuku od
spoločnosti Akrapovič kombinuje výkon a rely
vzhľad s krásnym chrapľavým bohatým zvukom,
ktorý však nie je veľmi hlasný. Stroj je plne
spôsobilý na jazdu v bežnej premávke, obsahuje
tepelný štít z uhlíkových vlákien, objímku tlmiča a
neodoberateľný Db killer.

Odolná klzná doska

Kryt chladiča

Kryt reťaze

Protišmykové samolepky

Odolný 4mm hliníkový kryt motora poskytujúci
dodatočnú ochranu motora a rámu počas
náročných dobrodružstiev v teréne. Pomocou
montážnych bodov na kryte možno voliteľne
namontovať box na náradie.

Štýlový čierny hliníkový kryt, ktorý chráni chladič
pred kamienkami a vetvičkami. Kompaktná a
ľahká konštrukcia. Špeciálna povrchová úprava
zaisťujúca odolnosť.

Štýlový laserom rezaný hliníkový kryt reťaze.

Profilované gumové protišmykové samolepky na
maximálnu priľnavosť kolien pri jazde v stoji.

Ténéré 700 Rally Edition

Ténéré 700 Rally Edition

Sky Blue

Ténéré 700 Rally Edition Doplnky

Titánová koncovka výfuku

Padacie rámy

Hliníkový vrchný kufor

LED smerovky Plus predné

90798-33111-00

BW3-F43B0-02-00

23P-FTCAL-BL-00

YME-FLB2F-10-00

12 V zásuvka na jednosmerný prúd
Plus

Frézovaná spojková páčka
2PP-F3912-00-00

2PP-855A0-00-00

Zadný tlmič Öhlins T7 YA818

Vyhrievané rukoväte

Súprava hmlových LED svetiel

YA8-18000-00-00

YME-F2960-10-00

BC6-854A3-00-00

Sada náradia

Univerzálna uzamykacia súprava
s kľúčom pre vrchné kufre City
(kompatibilná v závislosti od kľúčov
danej jednotky)

Nabíjačka akumulátorov YEC-9
YME-YEC09-EU-00

59C-281C0-00-00

Taška na zadné sedadlo
YME-REARB-AG-00

Pripájací kábel pre vyhrievané
rukoväte

LED smerovky Plus zadné
YME-FLB2R-10-00

BC6-H253L-00-00

Ochranná nálepka na nádrž
Adventure

Nepremokavá taška

Nepremokavý tankvak

BW3-FWPBG-00-00

BW3-FWTBG-00-00

BW3-FTPAD-00-00

Ochranný kryt svetlometu

Nízke sedadlo

Pohodlné sedadlo pre spolujazdca

Zadný nosič pre model Ténéré 700

Hlavný stojan

Box na náradie

BW3-H4105-00-00

BW3-F47C0-00-00

BW3-F47E0-00-00

BW3-F48D0-00-00

BW3-F71A0-00-00

BW3-F83P0-00-00

Hore je výber dostupných doplnkov pre motocykle. Obráťte sa na svojho miestneho predajcu výrobkov spoločnosti Yamaha a získajte kompletný zoznam príslušenstva. Prípadne sa s ním
poraďte o tom, aká zostava príslušenstva sa najlepšie hodí na váš stroj značky Yamaha. Kompletný zoznam príslušenstva je k dispozícii aj na našich webových stránkach.

Čaká na vás ďalší
horizont

Ténéré 700

Tento motocykel na dlhé jazdy za
dobrodružstvom poháňaný 2-valcovým
motorom s vysokým krútiacim momentom
a objemom 689 cm3 je vybavený špeciálnou
optimalizovanou prevodovkou, ktorá vám
prináša ideálnu rovnováhu medzi výkonom a
riadením. Motocykel je skonštruovaný tak, aby
zvládol širokú škálu jazdných podmienok na
nespevnenom povrchu či na asfalte.
Kompaktný rúrkový podvozok a štíhla kapotáž
ponúkajú tú najvyššiu úroveň agility pri jazde
v stoji alebo posediačky –odpruženie na dlhé
vzdialenosti a kolesá s vypletanými ráfikmi vám
umožňujú dostať sa kamkoľvek. Stačí natankovať
a vyraziť. Čaká na vás ďalší horizont.

Ténéré 700

Pri jazde na Ténéré 700 si svoju budúcnosť
určujete sami. Pretože tento motocykel
môže jazdiť kdekoľvek, prináša vám život bez
obmedzení a nový pocit úplnej slobody.

4-taktný motor CP2 s objemom 689 cm3

Nový dvojitý kolískový rúrkový rám

Dvojvalcový motor modelu Ténéré s objemom
689 cm3 využívajúci filozofiu krížového kľukového
hriadeľa vám poskytne okamžitý výkon, aby ste
mohli reagovať na každú situáciu pri jazde púšťou,
horskými cestami alebo po diaľnici. Vďaka svojmu
mohutnému lineárnemu krútiacemu momentu
a optimalizovanej prevodovke vás tento ľahký
motocykel zavezie za dobrodružstvom kamkoľvek
a poskytne vám absolútnu kontrolu pri jazde v
každom prostredí.

Keď sa ocitnete v náročných podmienkach v
teréne, oceníte kompaktné rozmery robustného
nového dvojitého kolískového rúrkového rámu
modelu Ténéré 700. Krátky rázvor a štíhla kapotáž
umožňujú vynikajúcu pohyblivosť pri jazde v
technicky náročných podmienkach. Svetlá výška
na úrovni 240 mm nad terénom sú určené do toho
najnáročnejšieho terénu.

Úzka a kompaktná kapotáž a ploché
sedadlo

Obrátená vidlica s dlhou dráhou

Diaľkovo nastaviteľný zadný tlmič otrasov

Kokpit inšpirovaný pretekmi rely

21-palcové/18-palcové kolesá s lúčmi

Otestujte predné pretekárske odpruženie a
bude vám jasné, že pri hľadaní dobrodružstiev
sa na tomto ľahkom motocykli môžete vydať aj
do toho najnáročnejšieho terénu. Konštrukcia z
43 mm rúrok odolných voči ohybu a odpruženie
umožňujúce pohyb predného kolesa až o 210 mm
vám zaistia plynulú jazdu s ľahkým riadením. Tieto
nastaviteľné obrátené vidlice zvládnu všetko, na
čo na svojich dobrodružstvách natrafíte.

Zdokonalené zavesenie zadného kolesa prináša
plynulú a stabilnú jazdu v širokej škále podmienok
na hline alebo na asfalte bez ohľadu na to, či
jazdíte sami alebo veziete spolujazdca a batožinu.
Tento systém inšpirovaný pretekmi rely s 200 mm
pohybom kolesa ponúka praktické diaľkové
nastavenie, takže môžete meniť jeho nastavenie
počas jazdy.

Všetky funkcie modelu Ténéré 700 – vrátane
kokpitu inšpirovaného pretekmi rely a zahnutých
riadidiel – boli dôkladne otestované a posúdené v
tom najnáročnejšom teréne na modeli prototypu
Ténéré 700 World Raid. Kokpit vyvinutý v
spolupráci s jazdcami z celého sveta, ktorí sa
vydávajú na cesty za dobrodružstvom, spája
vynikajúcu funkčnosť s vzhľadom inšpirovaným
pretekmi rely.

Rovnako ako továrenské motocykle značky
Yamaha určené na preteky rely aj model Ténéré
700 je vybavený 21-palcovým predným špicovým
kolesom a 18-palcovým zadným kolesom, ktoré
spája nízku hmotnosť s mimoriadnym výkonom a
vynikajúcou odolnosťou voči nárazom. S cieľom
zaistiť vysokú úroveň trakcie a odolnosti mimo
cesty aj na asfalte sú tieto hliníkové kolesá
vybavené pneumatikami Pirelli Scorpion Rally.

Na zaistenie maximálnej úrovne agility je model
Ténéré 700 vybavený plochým sedadlom a
vyznačuje sa úzkou kapotážou, vďaka čomu
môžete ľahšie presúvať hmotnosť svojho tela,
či už jazdíte v sede alebo stojíte na stúpačkách.
Uvoľnená poloha tela počas jazdy poskytuje
pohodlie v priebehu celého dňa, zatiaľ čo úzka
16-litrová nádrž umožňuje vynikajúce zovretie
kolenami, na zaistenie presnej kontroly na každom
druhu povrchu.

Predná časť motocykla inšpirovaného
pretekmi rely so 4-dielnym LED
svetlometom
Yamaha je už viac než 40 rokov jedným z
popredných mien vo svete rely a agresívny
vzhľad nového modelu Ténéré 700 sa inšpiroval
najnovšími továrenskými motocyklami určenými
na Dakar. Mohutný a výrazný vzhľad s výkonným
a ikonickým 4-dielnym LED svetlometom, ktorý
osvetlí aj tú najtemnejšiu divočinu, podčiarkuje
čistokrvnú technológiu motocykla inšpirovanú
pretekmi rely.

Ténéré 700

Competition White

Ténéré 700

Power Black

Ceramic Ice

Ténéré 700 Doplnky

LED smerovky Plus predné
YME-FLB2F-10-00

12 V zásuvka na jednosmerný prúd
Plus

Frézovaná spojková páčka

Hliníkový vrchný kufor

Vyhrievané rukoväte

Súprava hmlových LED svetiel

2PP-F3912-00-00

23P-FTCAL-BL-00

YME-F2960-10-00

BC6-854A3-00-00

Univerzálna uzamykacia súprava
s kľúčom pre vrchné kufre City
(kompatibilná v závislosti od kľúčov
danej jednotky)

Nabíjačka akumulátorov YEC-9

Taška na zadné sedadlo

YME-YEC09-EU-00

YME-REARB-AG-00

Pripájací kábel pre vyhrievané
rukoväte

2PP-855A0-00-00

LED smerovky

Sada náradia

YME-H0789-00-20

BC6-H253L-00-00

59C-281C0-00-00

Frézovaná brzdová páčka

LED smerovky Plus zadné

1RC-F3922-10-00

YME-FLB2R-10-00

Ochranná nálepka na nádrž
Adventure

Nepremokavá taška

Nepremokavá taška na nádrž

Ochranný kryt svetlometu

BW3-FWPBG-00-00

BW3-FWTBG-00-00

BW3-H4105-00-00

BW3-FTPAD-00-00

Padacie rámy

Nízke sedadlo

Pohodlné sedadlo pre spolujazdca

Zadný nosič pre model Ténéré 700

Hlavný stojan

Box na náradie

BW3-F43B0-02-00

BW3-F47C0-00-00

BW3-F47E0-00-00

BW3-F48D0-00-00

BW3-F71A0-00-00

BW3-F83P0-00-00

Hore je výber dostupných doplnkov pre motocykle. Obráťte sa na svojho miestneho predajcu výrobkov spoločnosti Yamaha a získajte kompletný zoznam príslušenstva. Prípadne sa s ním
poraďte o tom, aká zostava príslušenstva sa najlepšie hodí na váš stroj značky Yamaha. Kompletný zoznam príslušenstva je k dispozícii aj na našich webových stránkach.

Ténéré 700 Doplnky
Súprava Explorer
Model Ténéré 700 je skonštruovaný tak, aby vás
dostal z rozbitých ciest a pomohol vám objaviť nové
horizonty. Súprava Explorer obsahuje kompletnú zostavu
príslušenstva, vďaka ktorému sa budete môcť vydať na
túto cestu plnú objavov. Hliníkové bočné kufre s objemom
72 litrov zaručujú, že budete mať dostatok miesta na rýchle
zbalenie a vyrazenie na cesty. Ak potrebujete priestor na
ešte viac batožiny, súprava Explorer ponúka jednoducho
montovateľný nosič na jedno sedadlo s rovným povrchom,
ktorý umožňuje rýchlejšie pripevnenie ďalších tašiek. So
všetkou touto batožinou je nevyhnutné, aby mal motocykel
dobrú stabilitu, a preto je súčasťou súpravy Explorer
centrálny stojan. Súprava tiež obsahuje kryt motora a
padacie rámy na zaručenie dodatočnej ochrany, vďaka
čomu dokáže model Ténéré 700 zvládať dlhé trasy. Ste
pripravení na preskúmanie ďalšieho horizontu?

Súprava Rally
Vďaka terénnym vlastnostiam je model Ténéré 700
určený na drsné jazdy! Súprava Rally ponúka jedno
z najvzrušujúcejších a najšportovejších originálnych
príslušenstiev Yamaha, vďaka ktorému pocítite nával
adrenalínu, len čo sa posadíte na svoj motocykel. Sedadlo
v štýle rely umocňuje autentický vzhľad modelu Ténéré
700 a počas jazdy budete môcť kedykoľvek zmeniť polohu.
S koncovkou výfuku Akrapovič vydáva tento motocykel
hrdelný zvuk, takže nielen vyzerá, ale aj znie ako stroj
stvorený na preteky rely. Keď s týmto motocyklom vyrazíte
do terénu, hnacie ústrojenstvo dostane zabrať, a preto
nechýbajú vodiaca lišta reťaze, chránič reťaze a ochranný
kryt chladiča, ktoré chránia dôležité diely modelu Ténéré
700. Na dosiahnutie drsného a dynamického vzhľadu
obsahuje súprava Rally aj držiak evidenčného čísla,
ochrannú nálepku na nádrž a LED smerovky. Súprava Rally
je vašou cestou k výnimočnému bočnému driftovaniu!

Ténéré 700

Sada náradia

Frézovaná spojková páčka

Frézovaná brzdová páčka

Hliníkový vrchný kufor

1RC-F3912-00-00

1RC-F3922-10-00

23P-FTCAL-BL-00

Univerzálna uzamykacia súprava
Súprava hmlových LED svetiel
s kľúčom pre vrchné kufre City
BC6-854A3-00-00
(kompatibilná v závislosti od kľúčov
danej jednotky)
59C-281C0-00-00

Pripájací kábel pre vyhrievané
rukoväte

Ochranný kryt chladiča

Držiak evidenčného čísla

Vodiaca lišta reťaze

Zníženie podvozka

Držiaky riadidiel

BW3-E24D0-00-00

BW3-F16E0-00-00

BW3-F21G0-00-00

BW3-F2205-00-00

BW3-F34D0-00-00

Padacie rámy

Nízke sedadlo

Pohodlné sedadlo pre spolujazdca

Hlavný stojan

BW3-F47C0-00-00

BW3-F47E0-00-00

Nosič namiesto sedadla
spolujazdca

Zadný nosič pre model Ténéré 700

BW3-F43B0-02-00

BW3-F48D0-00-00

BW3-F71A0-00-00

Vnútorná taška do pravého
bočného kufra

BC6-H253L-00-00

BW3-F48A0-00-00

Box na náradie

Hliníkový bočný kufor, ľavý

Hliníkový bočný kufor, pravý

Súprava držiakov na bočné kufre

Stuparky Adventure

BW3-F83P0-00-00

BW3-F846C-00-00

BW3-F846D-00-00

BW3-F84G0-00-00

BW3-FADVP-00-00

BW3-FLIBA-00-00

Hore je výber dostupných doplnkov pre motocykle. Obráťte sa na svojho miestneho predajcu výrobkov spoločnosti Yamaha a získajte kompletný zoznam príslušenstva. Prípadne sa s ním
poraďte o tom, aká zostava príslušenstva sa najlepšie hodí na váš stroj značky Yamaha. Kompletný zoznam príslušenstva je k dispozícii aj na našich webových stránkach.

Technické údaje
Ténéré 700 Rally Edition

Ténéré 700

2-valec, kvapalinou chladený, 4taktný, 4ventilový, DOHC

2-valec, kvapalinou chladený, 4taktný, 4ventilový, DOHC

Motor
Typ motora
Zdvihový objem

689 cm³

689 cm³

Vŕtanie x zdvih

80,0 mm x 68,6 mm

80,0 mm x 68,6 mm

Kompresný pomer

11.5:1

11.5:1

Maximálny výkon

54,0 kW pri 9 000 ot./min

54,0 kW pri 9 000 ot./min

Maximálny krútiaci moment
Systém mazania
Typ spojky

68,0 Nm pri 6 500 ot./min

68,0 Nm pri 6 500 ot./min

zásoba oleja v kľukovej skrini

zásoba oleja v kľukovej skrini

mokrá, viaclamelová

mokrá, viaclamelová

Systém zapaľovania

TCI

TCI

Systém štartovania

Elektrický

Elektrický

stály záber, 6 rýchlostná

stály záber, 6 rýchlostná

Prevodovka
Koncový prevod

Reťaz

Reťaz

Spotreba paliva

neuvádza sa

neuvádza sa

CO2 emisie

neuvádza sa

neuvádza sa

Karburátor

Vstrekovanie paliva

Vstrekovanie paliva

Podvozok
Rám

Oceľový chrbticový rám

Oceľový chrbticový rám

Systém zadného odpruženia

Obrátená teleskopická vidlica

Obrátená teleskopická vidlica

Systém predného odpruženia

kyvná vidlica

kyvná vidlica

Predný zdvih

210 mm

210 mm

Zadný zdvih

200 mm

200 mm

Predná brzda

Hydraulická, dvojkotúčová, Ø 282 mm

Hydraulická, dvojkotúčová, Ø 282 mm

Zadná brzda

Hydraulická, kotúčová, Ø 245 mm

Hydraulická, kotúčová, Ø 245 mm

Predná pneumatika

90/90 R21 M/C 54V M+S – vypletané ráfiky s pneumatikami Pirelli
Scorpion Rally STR

90/90 R21 M/C 54V M+S – vypletané ráfiky s pneumatikami Pirelli
Scorpion Rally STR

Zadná pneumatika

150/70 R18 M/C 70V M+S – vypletané ráfiky s pneumatikami Pirelli
Scorpion Rally STR

150/70 R18 M/C 70V M+S – vypletané ráfiky s pneumatikami Pirelli
Scorpion Rally STR

Celková dĺžka

2 370 mm

2 370 mm

Celková šírka

910 mm

910 mm

Celková výška

1 455 mm

1 455 mm

Rozmery

Výška sedadla

875 mm

875 mm

Rázvor kolies

1 595 mm

1 595 mm

240 mm

240 mm

Minimálna svetlá výška
Mokrá hmotnosť s náplňami
Objem palivovej nádrže

204 kg

204 kg

16 litrov

16 litrov

Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia v súlade s národnými predpismi a legislatívou.

Vytvorte si vysnívanú
kolekciu pomocou
bezplatnej aplikácie
MyGarage
Aplikácia MyGarage je najlepší spôsob, ako
si vytvoriť vysnívanú kolekciu motocyklov
Yamaha. Je úplne zadarmo a je dostupná pre
mobily so systémami iOS aj Android. Stiahnite
si aplikáciu a môžete začať vytvárať svoj
vlastný stroj Yamaha.
V aplikácii MyGarage môžete pridávať alebo
odoberať širokú škálu prvkov originálnej
voliteľnej výbavy a prezerať si motocykel
z ľubovoľného uhla.
Keď máte svoje vysnívané motocykle hotové,
môžete ich uložiť a zdieľať s priateľmi. Keď
sa nakoniec rozhodnete, ktorá verzia je pre
vás tá pravá, stačí ju jednoducho poslať
predajcovi Yamaha, ktorý ju dokáže premeniť
na skutočnosť.

Get it on

MyRide: Pozdvihnite svoju
jazdu na novú úroveň!
Aplikácia MyRide, vyvinutá výhradne
spoločnosťou Yamaha a dostupná zadarmo
pre mobily so systémami iOS aj Android,
umožňuje všetkým jazdcom obohatiť svoje
zážitky z jazdy bez ohľadu na to, akú značku
motocykla alebo skútra vlastnia.
S aplikáciou Yamaha MyRide môžu jazdci
v reálnom čase sledovať a analyzovať svoje
jazdecké zručnosti, ako je uhol náklonu,
zrýchlenie, rýchlosť, nadmorská výška či
brzdná sila. Každá jazda tak prinesie ešte viac
potešenia.
Každú jazdu je možné zdieľať s ostatnými
používateľmi aplikácie MyRide alebo na
sociálnych sieťach a trasu je možné exportovať
aj do súboru formátu GPX. Motocyklisti
takto môžu nájsť nové trasy a dobrodružstvá,
ktoré sa oplatí preskúmať, a tiež sa spojiť
s celosvetovou komunitou vášnivých
motocyklov.

Hľadanie dobrodružstva sa
začína práve tu
Každý z nás vo svojom vnútri túži po skutočnom
dobrodružstve. Spaľuje nás túžba zistiť, čo sa
nachádza za ďalším horizontom. A vďaka tejto
vrodenej túžbe objavovať môžete dosiahnuť
čokoľvek a vydať sa tak ďaleko, ako len chcete.
Komplexná ponuka výrobkov spoločnosti
Yamaha vám umožňuje vychutnať si celý rad
kvalitných zážitkov na súši, vode alebo snehu
a podeliť sa o ne. Spoločnosť Yamaha vytvorila
špecializovaný portál pre dobrodruhov, ktorý
vám umožní okamžitý prístup k vzrušujúcemu,
prekvapujúcemu a obohacujúcemu novému
svetu, aby ste zistili, čo vám skutočne rozbúcha
srdce.
Destination Yamaha Motor je globálna online
cestovná platforma, ktorá každému, kto túži
po vzrušení, dáva príležitosť zvýšiť si adrenalín
a získať nové spomienky, ktoré vydržia navždy.
V spolupráci s kľúčovými partnermi v oblasti
cestovného ruchu vám platforma Destination
Yamaha Motor umožňuje online vyhľadať to
najlepšie dobrodružstvo, či už ho zažijete na
motocykli, štvorkolke, lodi alebo snežnom skútri.
Vďaka skutočne rozmanitej ponuke výletov
môžete nájsť nový zážitok, ktorý rozšíri vaše
obzory a dostane vás z vašej komfortnej
zóny, pričom si môžete byť istí, že platforma
Destination Yamaha Motor preverila a schválila
každého dodávateľa, vďaka čomu môžete s
úplnou dôverou vykonať rezerváciu. Navštívte
ešte dnes adresu https://destination-yamahamotor.eu/ a už zajtra s nami získajte zaujímavý
nový zážitok.

Buďte šikovní. Buďte
inteligentní.
Na zaistenie optimálneho výkonu a dlhodobej
spoľahlivosti vášho modelu Yamaha
odporúčame vždy používať originálne diely
Yamaha. Naše vysokokvalitné náhradné diely
spĺňajú osvedčené bezpečnostné normy, sú
dokonale kompatibilné a mimoriadne odolné
voči opotrebovaniu, vďaka čomu môžete jazdiť
s pocitom úplnej istoty.
Ak pri servise využijete služby oﬁ ciálneho
predajcu značky Yamaha, môžete si byť istí,
že údržbu vykonajú profesionálni technici
spoločnosti Yamaha s využitím originálnych
dielov a produktov Yamalube.
Naši technici sú pravidelne školení v rámci
programu Yamaha Technical Academy, vďaka
čomu majú odborné vedomosti a komplexné
skúsenosti potrebné na udržiavanie vášho
stroja značky Yamaha v dokonalom stave.
Podrobnejšie informácie vám poskytne
miestny predajca značky Yamaha alebo ich
nájdete na našej webovej lokalite.

Kvapalná súčasť motora
V spoločnosti Yamaha máme radosť, že naši
zákazníci sa považujú za hrdých majiteľov
našich produktov. Ako odmenu za ich lojalitu
voči značke sme vyvinuli rad produktov na
mazanie a údržbu Yamalube.
Naši technici v spoločnosti Yamaha považujú
olej za kvapalinovú súčasť motora, ktorá je
najdôležitejšou súčasťou motora Yamaha. Ak
si vyberiete rad produktov Yamalube, zistíte
ten skutočný rozdiel.
Tým, že si vyberiete rad Yamalube a budete
ho neustále používať, si budete môcť byť istí,
že váš motor bude mať potenciál fungovať
na plné otáčky a bude poskytovať odolnosť a
spoľahlivosť, ktoré od každého produktu od
spoločnosti Yamaha očakávate. Vyrábame
aj rad produktov na starostlivosť o vzhľad,
ktoré udržia váš milovaný stroj v špičkovom
stave. Miestny predajca produktov Yamaha
vám poradí s výberom najlepšieho produktu
Yamalube pre váš stroj značky Yamaha. Taktiež
môžete navštíviť našu webovú lokalitu.

www.yamaha-motor.sk

Sledujte nás:

Yamaha Motor Europe N.V.
organizačná zložka SK
Mostová 2
811 02 Bratislava
Info_general@yamaha-motor.sk

Predajca

Vždy používajte ochrannú prilbu, ochranu zraku a ochranný odev. Spoločnosť Yamaha vás vyzýva, aby ste jazdili bezpečne,
s ohľadom na ostatných vodičov a životné prostredie. Obrázky uvedené v tejto brožúre zobrazujú profesionálnych jazdcov v
akcii pri kontrolovaných podmienkach. Špecifikácie a vzhľad produktov spoločnosti Yamaha uvedených v tomto materiáli sa
môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a môžu sa líšiť podľa požiadaviek a podmienok. Podrobnejšie informácie
získate u predajcov produktov spoločnosti Yamaha.

2021_DL1_MC_ADV_SK-SK_PRINT

