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MOVE
Doba novej osobnej mobility je tu

Modely Yamaha Urban Mobility ponúkajú každému 
človeku dochádzajúcemu za prácou prístupný a 
spoľahlivý spôsob pohybu po meste a jeho okolí. Každý 
model je vybavený plne automatickou prevodovkou 
typu „naštartuj a choď“, ktorá uľahčuje jazdu, a úplne 
nové modely NMAX a D’elight možno v mnohých 
európskych krajinách riadiť s vodičským preukazom 
skupiny B*, pričom ponúkajú vodičom automobilov 
možnosť rýchleho a jednoduchého prechodu na 
dvojkolesové stroje.

Rad Tricity s dvoma prednými kolesami, ktoré zaisťujú 
lepšiu trakciu aj brzdenie, je ideálnou voľbou pre 
ľudí dochádzajúcich za prácou, ktorí ocenia zvýšenú 
stabilitu a viac sebavedomia vďaka 3-kolesovému 
prevedeniu. Model Tricity 125 možno riadiť aj s 
vodičským preukazom skupiny B*, čo dáva ľuďom, 
ktorí dnes dochádzajú do miest, príležitosť uľahčiť a 
spríjemniť si každú cestu pri nižších nákladoch.

Každý model Yamaha Urban Mobility poskytuje 
skutočnú alternatívu každému človeku 
dochádzajúcemu za prácou, ktorý chce zmeniť svoj 

životný štýl a dosiahnuť lepšiu rovnováhu medzi 
pracovným a súkromným životom. Úplne nový model 
NMAX v novom športovom prevedení kapotáže 
prináša prvotriednu kvalitu a svižný výkon do základnej 
triedy skútrov. Moderný nový štýl úplne nového 
modelu D’elight je navrhnutý s mimoriadnym dôrazom 
na vodičky, ktoré hľadajú jednoduchý a módny spôsob 
pohybu, a model Tricity 300 teraz prichádza s
motorom plne vyhovujúcim norme EU5.

*V jednotlivých krajinách môžu existovať rôzne 
obmedzenia v rámci právnych predpisov



 

To najlepšie do mesta



 

Trojkolka Tricity 300 je pripravená zmeniť vám 
život. 3-kolesové usporiadanie vám prináša nový 
pocit stability a sebavedomia, a pretože ide 
o najľahší a najštýlovejší model v danej triede, je 
to najelegantnejší spôsob, ako cestovať v meste. 

Všetky vlastnosti tohto špičkového vozidla 
radu Urban Mobility sú navrhnuté tak, aby 
bolo dochádzanie v ňom jednoduché, ľahké 
a zábavné. Dve predné kolesá s náklonom 
prinášajú vyššiu priľnavosť, čím umožňujú 
plynulé zatáčanie. Ľahké riadenie a malé 
rozmery uľahčujú prechádzanie preplnenými 
ulicami.

Vždy, keď sa zastavíte, asistenčný systém 
zaistenia náklonu je vítanou praktickou 
pomôckou. Keď sa rozsvieti zelená, citlivý motor 
BLUE CORE s objemom 300 cm3 spĺňajúci normu 
EURO5 vás dostane do cieľa v rekordnom čase. 
Vďaka krásnemu štýlu karosérie a špičkovým 
parametrom je Tricity 300 tým najlepším 
mestským dopravným prostriedkom.   
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Trojkolka na jazdu v meste s DNA radu 
Tricity
Spoločnosť Yamaha otvára pomocou modelu 
Tricity 300 svet prepravy v meste ešte širšej 
cieľovej skupine jazdcov. Tento dostupný 
nový trojkolesový skúter ponúka dynamický 
štýl a všestranný výkon spolu so špičkovými 
parametrami a ľahko použiteľnými technológiami. 
Vďaka tomu umožňuje väčšiemu počtu ľudí voľne 
sa pohybovať po meste. 

Najľahšie vo svojej triede / úžasná 
samostatnosť  
Model Tricity 300 je navrhnutý tak, aby poskytoval 
ľahkosť a svižnosť skútra spolu s doplnenou 
istotou a stabilitou, ktoré mu prinášajú 3 kolesá. 
Nejde len o najľahší model v danej triede. Tento 
stroj navyše prináša jedny z najvyšších parametrov 
a vďaka 13-litrovej nádrži, aerodynamickému telu 
a plexi štítu predstavuje tú rozumnejšiu voľbu pri 
cestách na veľké vzdialenosti.

Standing Assist System
Dochádzanie do práce a domov v meste zvyčajne 
zahŕňa časté zastavovanie a štartovanie, preto 
spoločnosť Yamaha vyvinula asistenčný systém 
zaistenia náklonu, ktorý poskytuje väčšie pohodlie 
pri zastavení na semaforoch alebo križovatkách. 

Úsporný a výkonný motor Blue Core 
s objemom 300 ccm v súlade s normou 
EURO5
Nový model Tricity 300 poháňa výkonný a 
úsporný motor Blue Core EURO5 s objemom 300 
cm3, ktorým sa jazda v meste dostáva na novú 
úroveň. Jednovalcový 4-taktný motor chladený 
kvapalinou ponúka dostatok výkonu na jazdu po 
verejných komunikáciách na dlhé vzdialenosti. 
Vďaka intenzívnemu a hladkému krútiacemu 
momentu pri nízkych otáčkach a optimalizovanej 
automatickej prevodovke stačí jednoducho otočiť 
rukoväťou a vyraziť!

Veľký úložný priestor
Dynamický model Tricity 300 prináša okrem 
športového vzhľadu, elegantnej kapotáži 
a najlepších parametrov v danej triede aj 
mimoriadne vysokú mieru praktickosti a 
funkčnosti. Ponúka úložný priestor na dve 
integrálne prilby alebo na aktovku formátu A4 a 
pomocou praktického systému Smart Key môžete 
ovládať zapaľovanie a zámky. Na prednom paneli 
sa nachádza aj zásuvka s jednosmerným prúdom 
na napájanie vašich zariadení.

Kotúčové brzdy s veľkým priemerom
Rozloženie trojice kolies modelu Tricity 300 
prináša väčší pocit stability a istoty a je navrhnuté 
tak, aby zvládlo široký rozsah povrchov a jazdných 
podmienok. Najlepšie predné a zadné kotúčové 
brzdy s priemerom 267 mm v danej triede 
poskytujú dostatok brzdného výkonu a jednotný 
brzdový systém Yamaha so systémom ABS vám 
prináša väčšiu kontrolu na vlhkej alebo klzkej 
vozovke.

LCD prístroje a povrchová úprava vysokej 
kvality
Trojkolka Tricity 300 je špičkové vozidlo s 
kvalitným vzhľadom a prvotriednym prevedením. 
Jej špičkové parametre zahŕňajú prístrojový 
panel v štýle osobného vozidla, ktorý zreteľne 
a zrozumiteľne zobrazuje základné informácie. 
Kontrolky signalizujú stav systému ABS, 
asistenčného systému zaistenia náklonu, systému 
TCS a teplotu okolitého vzduchu s praktickým 
upozornením, keď sa kontrolka rozsvieti pri 
teplote 3 °C alebo nižšej.



 

Tech Kamo
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Nimbus Grey

Gunmetal Grey



 

Balík Tricity 300 Urban

Vieme, aké to je, keď túžite po ďalšom mieste na uloženie potrebných vecí, 
a preto sme balík Urban vybavili integrovaným zadným nosičom a krásne 
navrhnutým horným 39-litrovým kufrom, do ktorého uložíte prilbu, ďalšiu 
batožinu alebo čokoľvek iné, čo práve potrebujete. Integrovaná opierka 
chrbta zaručuje spolujazdcovi pohodlnú jazdu a vysoký plexi štít poskytuje 
zvýšenú ochranu pred vetrom a zároveň vám zaistí voľný výhľad. Už teraz 
je k dispozícii u vášho predajcu značky Yamaha, ktorý vám toto kvalitné 
originálne príslušenstvo ochotne namontuje na model Tricity 300. 

Balík Tricity 300 Winter

Vďaka 3-kolesovému prevedeniu poskytuje model Tricity 300 nový pocit 
stability a sebavedomia. Preto ide o ideálny stroj na celoročné jazdenie aj v 
chladnom a nepriaznivom počasí. Teraz, keď máte skúter, ktorý sa dá použiť 
v rôznych podmienkach, sme si povedali, že by sme mohli vytvoriť zimný 
balík (Winter Pack) obsahujúci nepremokavý plášť a vyhrievané rukoväte. Už 
teraz je k dispozícii u vášho predajcu značky Yamaha, ktorý vám toto kvalitné 
originálne príslušenstvo ochotne namontuje na model Tricity 300. 

Tricity 300 Doplnky



 

Balík Tricity 300 Sport

Ľahký a štýlový model Tricity 300 prichádza s tými najlepšími špecifikáciami vo svojej triede, ktoré z neho robia módny a dynamický 
3-kolesový skúter. Na zaistenie väčšej dávky dynamiky a ešte športovejší vzhľad sa balík Sport Pack skladá zo športového plexi štítu 
odolného voči poškriabaniu, minimalistického držiaka poznávacej značky s LED osvetlením zadnej poznávacej značky a hliníkových 
spodných opierok na nohy s gumovými protišmykovými podložkami. Už teraz je k dispozícii u vášho predajcu značky Yamaha, ktorý 
vám toto kvalitné originálne príslušenstvo ochotne namontuje na model Tricity 300. 



  

Tricity 300 Doplnky

Hore je výber dostupných doplnkov pre skútre. 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.

Zimná nepremokavá zástera
BX9-F47L0-00-00

Športový plexi štít
BX9-F83J0-A0-00

Vysoký plexi štít
BX9-F83J0-B0-00

Pohodlné sedadlo
B74-F4730-A2-00

Nízke sedadlo
B74-F47C0-L0-00

Súprava stupačiek
BX9-F74M0-00-00

Súprava chráničov hánok
BX9-F85F0-00-00

Držiak evidenčného čísla
BX9-F16E0-00-00

Vyhrievané rukoväte
YME-F2960-10-00

Opierka spolujazdca na 39L kufor 
City
37P-F84U0-A0-00

50L vrchný kufor City
34B-F84A8-10-00

Opierka spolujazdca na 50L kufor 
City
37P-F84U0-B0-00

Koncovka riadidiel
B9Y-F6246-U0-00

Taška medzi nohy
B9Y-F0750-00-00

39 l vrchný kufor City
52S-F84A8-00-00

Montážna sada opierky 
spolujazdca
BX9-F84U0-00-00

Zadný nosič
B74-F48D0-00-00

LED smerovky
YME-H0789-00-20

Deliaca priečka príručnej schránky 
pod sedadlom s taškou
B74-F85M0-00-00

Kryt držiaka evidenčného čísla
B74-F163A-00-00

Puzdro plynovej rukoväte
B74-F6240-00-00

Sada zámkov pre kufre City
52S-21780-09-00

Poduška na opretie chrbta 
spolujazdca
BV1-F843F-00-00

Poduška na opretie chrbta 
spolujazdca
B74-F843F-A0-00



 



 



 



 

Milujem spôsob, ktorým 
sa pohybujem



 

Takže tu je voľba. Môžete byť prinútení tráviť čas čakaním na autobusovej zastávke, 
v autobuse, hľadaním miesta na parkovanie, alebo sa môžete slobodne rozhodnúť 
a tráviť čas, ako sa vám páči. Môže to byť len začiatok lepšie každodenného života.

Všetko, čo súvisí s modelom Tricity 155, bolo navrhnuté s ohľadom na vás, 
mestských jazdcov. Je ideálny pre neskúsených jazdcov, na jeho troch kolesách 
nájdete istotu, poskytujú pocit skutočnej stability na dlažobných kockách a 
koľajniciach električiek.

Ľahký a pohyblivý skúter Tricity 155 má silu dostať vás ďalej, odsunúť obmedzenia 
mesta a poskytnúť vám naplno zážitok najlepšieho života v meste. Modernizujte 
spôsob, ktorým cestujete.

Nakláňacia 3-kolesová koncepcia
3-kolesová koncepcia modelu Tricity 155 je ideálny 
výber, ak ste nováčik v tomto druhu jazdy. Dvojité 
predné kolesá umožňujú nakláňať sa v zákrutách a 
poskytujú vysoký pocit stability. S dvomi prednými 
pneumatikami s dobrou priľnavosťou a širokou 
zadnou pneumatikou so šírkou 130 mm – spolu s 
dvojitými kotúčovými brzdami – model Tricity 155 
prináša pocit istoty na mnohých povrchoch.

Funkčný, praktický, cenovo výhodný
Za dvojitým sedadlom vysokej kvality sa 
nachádza veľká príručná schránka určená na 
uloženie integrálnej prilby a menších predmetov 
– funkčnosť predného úložného vrecka dopĺňa 
elektrický 12 V konektor na nabíjanie rôznych 
zariadení. S veľkou palivovou nádržou objemu 7,2 l 
model Tricity 155 dosahuje väčšiu vzdialenosť bez 
tankovania.

Výkonný motor s objemom 155 cm3 s VVA 
spĺňajúci požiadavky normy EURO4
Model Tricity 155 poháňa náš 4-taktný motor 
najnovšej generácie spĺňajúci požiadavky normy 
EURO4 vybavený systémom VVA (Variable Valve 
Actuation, variabilné časovanie ventilov), ktorý 
zabezpečuje rýchlejšiu akceleráciu s vysokou 
úrovňou palivovej úspornosti. Pohotový motor s 
objemom 155 cm3 poskytuje zvýšený výkon, ktorý 
potrebujete pri jazde na diaľnici a na obchvatoch, 
vďaka čomu je model Tricity 155 ideálny na krátke 
a stredné vzdialenosti.

Najjednoduchšia doprava z domu do domu
Vďaka kompaktnému podvozku, nízkej hmotnosti 
a štandardnému systému ABS sa v 3-kolesovom 
modeli Tricity 155 spája pohyblivosť skútra so 
zvýšenou istotu pri jazde a pocitom stability. 
Dvojité predné kolesá s tesným odstupom 
znamenajú, že jazda v premávke nie je problém – a 
o zvýšené pohodlie sa postará nová parkovacia 
brzda. Jednoduché dochádzanie z domu do domu.

Icon Grey

Matt Grey Milky White
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Tricity 155



 

Kto ešte nevidel dvere električky, ktoré sa pred ním zatvorili, kto sa ešte necítil 
nepríjemne v preplnenom metre? Necíťte sa bezmocní, buďte pánom svojho času 
a znovu sa začnite tešiť z toho najlepšieho, čo dokáže mestský život ponúknuť.

Bavte sa pretvorením mesta podľa svojich predstáv so skútrom Yamaha Tricity 125. 
Ihneď sa budete cítiť nenútene vďaka pohodlnej polohe pri jazde a istejšie na 
električkových koľajniciach a dlažobných kockách vďaka 3 kolesám.

Výkonný motor Blue Core s objemom 125 cm3 poskytuje dostatočnú akceleráciu 
a mimoriadne nízku spotrebu paliva – a s ABS a UBS (Unified Braking System, 
zjednotený brzdový systém) v štandardnej výbave je skúter Yamaha Tricity 125 
najjednoduchším a najpríjemnejším spôsobom dopravy v meste.

ABS a systém UBS (Unified Brake System, 
zjednotený brzdový systém)
Dvojité predné kotúčové brzdy s priemerom 
220 mm a zadná kotúčová brzda s priemerom 
230 mm poskytujú dostatok brzdnej sily – a istotu 
zvyšuje systém ABS v štandardnej výbave. Systém 
UBS (Unified Brake System, zjednotený brzdový 
systém) automaticky optimalizuje prednú a zadnú 
brzdnú silu, keď potiahnete ľavú páčku a keď 
potiahnete obe páčky naraz, a zabezpečuje tak 
plynulé a účinné brzdenie.

Systém LMW (Leaning Multi Wheel, 
nakláňací systém pre viackolesové 
vozidlá)
Exkluzívny systém LMW (Leaning Multi Wheel, 
nakláňací systém pre viackolesové vozidlá) 
spoločnosti Yamaha bol navrhnutý tak, aby 
zabezpečoval jednoduché riadenie spolu 
s istotu jazdy v zákrutách a prirodzený pocit pri 
ovládaní, ako pri jazde skútrom. Tento dômyselný 
systém vybavený paralelogramovým tiahlom 
a nezávislými dvojitými teleskopickými vidlicami 
umožňuje, aby sa dvojité predné kolesá nakláňali 
v zákrutách, a prináša tak radosť z jazdy na skútri 
Tricity.

Výkonný a úsporný 4-taktný motor Blue 
Core s objemom 125 cm3
Skúter Tricity 125 je poháňaný najnovším 
kvapalinou chladeným 4-taktným motorom 
spoločnosti Yamaha Blue Core s objemom 
125 cm3. S výkonom 9 kW konštrukcia motora 
Blue Core dosahuje väčší výkon s menšou 
spotrebou paliva, a skúter Tricity 125 
tak predstavuje jeden z najúčinnejších 
a najúspornejších spôsobov dopravy.

Nádherná, štýlová kapotáž
Nádherná, štýlová kapotáž skútra Tricity 
zabezpečuje tejto ľahkej trojkolke dynamický 
a moderný vzhľad. Plynulé línie a štíhly profil 
vytvárajú elegantný a dokonalý vzhľad, ktorý 
podčiarkuje pohyblivosť toho mestského 
motocykla. Športový plexi štít a rozšírené chrániče 
nôh poskytujú ochranu pred vetrom a vplyvmi 
počasia.

Icon Grey

Matt Grey Milky White

Tricity 125



 

Milujem spôsob, ktorým 
sa pohybujem
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Hore je výber dostupných doplnkov pre skútre. 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.

Zimná nepremokavá zástera
2CM-F47L0-00-00

Vysoký plexi štít
2CM-F61C0-00-00

Športový plexi štít
BB8-F83J0-00-00

Vysoký plexi štít
2CM-F83J0-01-00

Kryty hánok
2CM-F85F0-00-00

Vyhrievané rukoväte
YME-F2960-00-00

Puzdro plynovej rukoväte
B74-F6240-00-00

Držiak GPS
2CM-F34A0-00-00

39 l vrchný kufor City
52S-F84A8-00-00

Držiak kufra
2CM-F84U0-00-00

Poduška opierky spolujazdca
1SD-F843F-00-00

Držiak opierky spolujazdca
2CM-F4841-A0-00

Tricity 125 / 155 Doplnky



 

V meste je vo svojom 
živle



 

Doba sa mení a my všetci musíme premýšľať o tom, ako po meste a jeho okolí 
cestovať čo najrozumnejšie. Nový NMAX 155 predstavuje víziu spoločnosti Yamaha 
v oblasti novej osobnej mobility a poháňa ho výkonný motor s objemom 155 cm3, 
ktorý vám zaistí rýchlejšiu akceleráciu a jednoduchšie predbiehanie spolu s vyššou 
maximálnou rýchlosťou, aby ste získali náskok pred ostatnými v hustej premávke.

Nový športový dizajn dopĺňajú najnovšie LED svetlá a aerodynamická predná 
kapotáž, ktorá poskytuje zvýšenú ochranu pred vetrom a dažďom, zatiaľ čo 
nový rám zaisťuje ľahšiu ovládateľnosť v premávke a jazdcovi umožňuje zaujať 
pohodlnejšiu a uvoľnenejšiu polohu.

Pri jazde po meste však na skútri NMAX 155 najviac oceníte to, že vám 
dokáže zaistiť neustále pripojenie. Jeho nová riadiaca komunikačná jednotka 
Communication Control Unit (CCU) sa pomocou rozhrania Bluetooth spáruje s 
vaším smartfónom a zaistí vám prístup k dôležitým informáciám. A vďaka funkciám, 
ako je bezkľúčové zapaľovanie s inteligentným kľúčom, elektrická zásuvka a úložný 
priestor pod sedadlom, bude váš každodenný život oveľa jednoduchší.

Motor Blue Core s objemom 155 cm3 
spĺňajúci normu EURO5
Motor Blue Core s objemom 155 cm3 poskytuje 
intenzívnejšie zrýchlenie a vyššiu maximálnu 
rýchlosť, čo zo skútra NMAX robí ideálny stroj 
na predbiehanie autobusov v meste a udržanie 
náskoku pred rýchlejšou premávkou na diaľnici. 
Tento motor vyhovujúci norme EURO5 je navyše 
mimoriadne tichý a úsporný. A vďaka nádrži o 
objeme 7,1 litra môžete na jedno natankovanie 
prejsť približne 300km.

Systém inteligentného kľúča
NMAX je jedným z najsofistikovanejších skútrov 
vo svojej triede a v rámci štandardnej výbavy 
sa dodáva so systémom inteligentného kľúča 
Yamaha. Pokiaľ máte inteligentný kľúč pri sebe 
vo vrecku alebo v taške, môžete svoj NMAX 
naštartovať oveľa jednoduchšie a pohodlnejšie 
bez zbytočného strácania času. Už žiadne hľadanie 
kľúčov v noci na neosvetlenom parkovisku!

Komunikačná jednotka CCU 
Communication Control Unit
NMAX je prvý skúter vybavený novou riadiacou 
komunikačnou jednotkou Communication Control 
Unit (CCU), ktorá vás udrží v spojení a spríjemní 
vám každú jazdu. Do svojho inteligentného 
telefónu si stiahnite aplikáciu „MyRide“ a pripojte 
sa cez Bluetooth. Získate prístup k obrovskému 
množstvu technických a prevádzkových informácií 
– a svoj skúter môžete dokonca nájsť pomocou 
vyhľadávača parkovania v tejto aplikácii!**Využíva 
posledný údaj o polohe pripojeného telefónu, nie 
GPS.

Nový športový dizajn kapotáže
Yamaha pozdvihla nový model NMAX 155 
na vyššiu úroveň novým dizajnom, ktorý sa 
vyznačuje štýlovou prednou kapotážou s novým 
dynamickým dvojitým LED svetlometom a 
zabudovanými obrysovými svetlami, zatiaľ čo nové 
LED zadné svetlo a integrované predné a zadné 
smerové svetlá vylepšujú jeho prémiový vzhľad a 
dojem z prvotriedneho skútra Yamaha základnej 
úrovne.

Phantom Blue

Anodized Red Power Grey
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NMAX 155



 

V meste je vo svojom 
živle



 

Nastal čas znova sa zamyslieť nad spôsobom 
nášho pohybu po meste a úplne nový skúter 
NMAX 125 predstavuje víziu spoločnosti Yamaha 
v oblasti novej osobnej mobility. Tento ľahko 
ovládateľný skúter na dochádzanie do práce je 
poháňaný svižným a úsporným motorom Blue 
Core s objemom 125 cm spĺňajúcim normu 
EURO5, ktorý na jednu palivovú nádrž prejde 
približne 300 km, a dodáva sa s prvotriednou 
povrchovou úpravou a špičkovými parametrami 
za dostupnú cenu.

Športový a dynamický nový dizajn modelu NMAX 
125 má elegantné predné a zadné LED svetlá 
a aerodynamickú kapotáž, ktorá poskytuje 
lepšiu ochranu pred vetrom a dažďom. Úplne 
nový podvozok poskytuje lepšiu ovládateľnosť 
v rušnej mestskej premávke a vďaka príjemnej 
ergonómii predstavuje ten najpohodlnejší 
spôsob cestovania.

Budete ohromení špičkovou technológiou, 
ktorá je súčasťou štandardnej výbavy! Riadiaca 
komunikačná jednotka Communication Control 
Unit (CCU) modelu NMAX 125 sa pomocou 
rozhrania Bluetooth spáruje s vaším smartfónom 
a zaistí vám prístup k dôležitým informáciám. A 
vďaka funkciám, ako je bezkľúčové zapaľovanie 
s inteligentným kľúčom, elektrická zásuvka 
a úložný priestor pod sedadlom, bude váš 
každodenný život oveľa jednoduchší.
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Motor Blue Core s objemom 125 cm3 
spĺňajúci normu EURO5
Nezáleží na tom či dochádzate do práce rušnými 
ulicami mesta alebo mierite na predmestí, aby ste 
sa stretli s priateľmi, nový športový NMAX 125 
vám poskytne ideálnu kombináciu výkonu, zábavy 
a úspornosti. Tichý motor Blue Core s objemom 
125 cm3 spĺňajúci normu EURO5, spotrebúva 
veľmi málo paliva a prináša intenzívne zrýchlenie, 
ktoré vám zaistí náskok pred ostatnými v 
premávke, a vďaka 7.1-litrovej palivovej nádrži s 
väčším objemom prejdete na jedno natankovanie 
približne 300 km.

Systém inteligentného kľúča
NMAX je jedným z najsofistikovanejších skútrov 
vo svojej triede a v rámci štandardnej výbavy 
sa dodáva so systémom inteligentného kľúča 
Yamaha. Pokiaľ máte inteligentný kľúč pri sebe 
vo vrecku alebo v taške, môžete svoj NMAX 
naštartovať oveľa jednoduchšie a pohodlnejšie 
bez zbytočného strácania času. Už žiadne hľadanie 
kľúčov v noci na neosvetlenom parkovisku!

Komunikačná jednotka CCU 
Communication Control Unit
NMAX je prvý skúter vybavený novou riadiacou 
komunikačnou jednotkou Communication Control 
Unit (CCU), ktorá vás udrží v spojení a spríjemní 
vám každú jazdu. Do svojho inteligentného 
telefónu si stiahnite aplikáciu „MyRide“ a pripojte 
sa cez Bluetooth. Získate prístup k obrovskému 
množstvu technických a prevádzkových informácií 
– a svoj skúter môžete dokonca nájsť pomocou 
vyhľadávača parkovania v tejto aplikácii!**Využíva 
posledný údaj o polohe pripojeného telefónu, nie 
GPS.

Nový športový dizajn kapotáže
Yamaha pozdvihla nový model NMAX 125 
na vyššiu úroveň novým dizajnom, ktorý sa 
vyznačuje štýlovou prednou kapotážou s novým 
dynamickým dvojitým LED svetlometom a 
zabudovanými obrysovými svetlami, zatiaľ čo nové 
LED zadné svetlo a integrované predné a zadné 
smerové svetlá vylepšujú jeho prémiový vzhľad a 
dojem z prvotriedneho skútra Yamaha základnej 
úrovne v kategórii 125.

Nový dizajn rámu
Za novou dynamickou kapotážou sa ukrýva úplne 
nový rám, ktorý robí zo skútra NMAX jeden z 
najvýkonnejších modelov značky Yamaha na 
jazdu po meste a jeho okolí. Jeho úplne nová 
konštrukcia s väčšou 7.1-litrovou palivovou 
nádržou umiestnenou v stredovom tuneli prináša 
lepšie rozloženie hmotnosti na vynikajúcu 
ovládateľnosť a nový podvozok a kapotáž zaisťujú 
pohodlnejšiu pozíciu jazdca, lepšiu ochranu proti 
vetru a zníženie hlučnosti.

Úložný priestor pod sedadlom
Okrem toho, že je NMAX tým najšportovejším a 
najdynamickejším skútrom s objemom motora 
125 cm3 v kategórii mestskej mobility, má aj 
svoju praktickú stránku, vďaka ktorej je ideálnym 
spoločníkom na prácu aj zábavu. Keď vyklopíte 
tvarované dvojité sedlo, získate prístup do 
priestranného úložného priestoru, ktorý je 
dostatočne veľký, aby ste si doň mohli po 
zaparkovaní uložiť prilbu a ďalšie osobné veci.

Systém Start & Stop
Jazdou na takom úspornom skútri pomáhate 
znižovať vlastnú uhlíkovú stopu a znečistenie v 
mestách a minimalizovať spotrebu paliva. Skúter 
NMAX je okrem toho vybavený systémom Start & 
Stop, ktorý sa aktivuje pri zastavení na semafore 
alebo v preplnených uliciach. Keď sa rozsvieti 
zelená, jednoducho uvoľnite brzdy, otočte 
plynom a motor spĺňajúci normu EURO5 okamžite 
naštartuje.

Systém kontroly trakcie
Nový NMAX teraz prichádza so systémom 
kontroly trakcie (TCS), ktorý vám zaručí istejšiu 
jazdu na nespevnených alebo klzkých povrchoch, 
ako sú mokré dlažobné kocky alebo električkové 
koľaje. Keď systém TCS zistí, že by mohlo dôjsť 
k preklzávaniu zadnej pneumatiky, v okamihu 
zníži náhon zadného kolesa, aby si pneumatika 
udržala trakciu, čo vám umožní sebavedomú jazdu 
v každom počasí na rôznych povrchoch.
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NMAX 125 Doplnky

Balík NMAX Urban

Vďaka svojim kompaktným rozmerom a vynikajúcej spotrebe paliva model NMAX vyniká v zhone mestského prostredia. Súprava Urban Pack 
zabezpečuje dostatok priestoru a pohodlia pre ten najlepší zážitok z jazdy v zastavaných oblastiach. Robustnú ochranu proti vetru poskytuje vysoký 
štít, ktorý je vďaka tvrdému, polykarbonátovému prevedeniu odolný proti poškriabaniu a poškodeniu nárazom. Horný kufor o objeme 39 l ponúka 
všetok potrebný priestor navyše a spočíva na krásnom zadnom nosiči z ľahkých zliatin. Jeho integrovaný dizajn a dôsledné testovanie zaručujú 
dlhoročnú bezpečnosť a pokoj na duši pri jazde. Súčasťou horného kufra je aj uzamykateľná skrinka a opierka, ktoré cestujúcemu na zadnom sedadle 
poskytujú optimálne pohodlie. Vďaka súprave Urban Pack bude model NMAX vaším najlepším priateľom v meste. Už teraz je k dispozícii u vášho 
predajcu značky Yamaha, ktorý váš model NMAX ochotne vybaví týmto vysokokvalitným originálnym príslušenstvom. 

 



 

Hore je výber dostupných doplnkov pre skútre. 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.

Súprava zadných tlmičov otrasov 
Öhlins
YA0-10000-00-00

Vysoký štít NMAX
B6H-F83J0-00-00

Vrchná časť stupačiek
B6H-F74M0-00-00

Spodná časť stupačiek
B6H-F74M0-10-00

Taška medzi nohy
B9Y-F0750-00-00

Puzdro plynovej rukoväte
B74-F6240-00-00

Vyhrievané rukoväte
YME-F2960-10-00

Univerzálny držiak
B74-F81A0-00-00

30 l vrchný kufor City
2DP-284A8-A0-00

Sada zámkov pre kufre City
52S-21780-09-00

Indikátor nabitia akumulátora
YME-YECIP-15-00

Opierka spolujazdca pre kufor 
City 39L
37P-F84U0-A0-00

39 l vrchný kufor City
52S-F84A8-00-00

Zadný nosič NMAX
B6H-F48D0-00-00

Vnútorná taška do kufra CIty 39L
YME-BAG39-00-00

Nabíjačka zariadení USB 5 V
B4T-H6600-00-00

NMAX 125



 



*Využíva posledný údaj o polohe pripojeného telefónu, nie GPS.

 

NMAX a aplikácia MyRide

NMAX je prvý skúter vybavený novou riadiacou 
komunikačnou jednotkou Communication 
Control Unit (CCU), ktorá vás udrží v spojení 
a spríjemní vám každú jazdu. Do svojho 
inteligentného telefónu si prevezmite 
aplikáciu „MyRide“ a pripojte sa cez Bluetooth. 
Získate prístup k obrovskému množstvu 
technických a prevádzkových informácií – a 
svoj skúter môžete dokonca nájsť pomocou 
vyhľadávača parkovania v tejto aplikácii!*

Jednoducho pomocou fotoaparátu svojho 
mobilu naskenujte tu zobrazený kód QR 
a pozrite sa na súvisiace video o tom, ako 
spárovať skúter Yamaha NMAX s aplikáciou 
MyRide.



 

Pohyb s ľahkosťou



 

Čas je to najvzácnejšie, čo máte – a záleží vám na tom, aby ste sa po meste a jeho 
okolí mohli pohybovať čo najštýlovejšie a najefektívnejšie. Toto atraktívne nové 
vozidlo na dochádzanie po meste je zábavné a ľahko ovládateľné. Patrí medzi 
najinteligentnejšie, najrýchlejšie a najhospodárnejšie riešenia osobnej mobility.

Najnovší skúter D‘elight s novým a sviežim unisex vzhľadom ponúka všetko 
uvedené – a ešte oveľa viac! Je to najľahší skúter na dochádzanie po meste, jazda 
na ňom je príjemnejšia a ľahšie sa ním manévruje – a vďaka kompaktným rozmerom 
je to ideálne vozidlo na prekonávanie dopravných zápch.

Jeho tichý a hospodárny motor s objemom 125 cm3 je teraz vybavený 
automatickou funkciou Stop & Start na znižovanie emisií v záujme čistejšieho 
prostredia a do úložného priestoru pod dvojitým sedadlom sa zmestí celotvárová 
prilba. Odznak Yamaha znamená, že spoľahlivosť je zabezpečená. A vďaka 
mimoriadne konkurencieschopnej cene má nový skúter D‘elight väčší zmysel 
v každom ohľade.

Motor Blue Core s objemom 125 cm3 
spĺňajúci normu EURO5
Motor Yamaha Blue Core najnovšej generácie 
s objemom 125 cm3 spĺňajúci normu EURO5 je 
vybavený špičkovou technológiou, ktorá zaisťuje 
maximálnu účinnosť s vynikajúcou spoľahlivosťou. 
Maximálny krútiaci moment sa vytvára pri 
oveľa nižších otáčkach motora ako pri iných 
modeloch vo svojej triede, čo prináša vynikajúcu 
hospodárnosť so silnou akceleráciou.

Veľký batožinový priestor pod sedadlom
D‘elight má dostatok úložného priestoru pod 
sedadlom – v skutočnosti je to jeden z mála 
skútrov v tejto triede, do ktorého sa zmestí 
integrálna prilba. Keď ste na cestách, je to 
vynikajúce miesto na prepravu osobných vecí. 
Skúter je tiež ideálny, keď si potrebujete zabehnúť 
do obchodu a kúpiť nejaké potraviny.

Najľahší vo svojej triede
S pohotovostnou hmotnosťou iba 101 kg je skúter 
D‘elight najľahším skútrom vo svojej triede. Vďaka 
svojej nízkej hmotnosti budete mať s týmto 
novým unisex skútrom skutočný pôžitok pri jazde. 
Zároveň je šikovnejší a obratnejší v premávke 
a ľahšie sa s ním parkuje.

Nový dizajn s novými svetlami a LCD 
prístrojmi
Vďaka úplne prepracovanému dizajnu kapotáží 
vyzerá nový D‘elight lepšie ako kedykoľvek 
predtým. S prepracovaným predným krytom 
a zaoblenejším svetlometom, ako aj novým 
obrysovým svetlom LED a novými smerovkami, 
je tento ľahký mestský skúter na dochádzanie 
jedným z najatraktívnejších skútrov v kategórii 
125 cm3. Skúter je tiež vybavený novým 
analógovým tachometrom s LCD displejom 
a výstražnými svetlami.

Pearl White

Power Black Lava Red
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Hore je výber dostupných doplnkov pre skrutky. 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.

39 l vrchný kufor City
52S-F84A8-00-00

Opierka spolujazdca pre kufro 
City 39L
37P-F84U0-A0-00

Vnútorná taška do kufra City 39L
YME-BAG39-00-00

30 l vrchný kufor City
2DP-284A8-A0-00

Zadný nosič D‘elight
B3Y-F48D0-00-00

Univerzálna montážna platňa pre 
kufre City
37P-F84X0-00-00

Sada zámkov pre kufre City
52S-21780-09-00

D’elight Doplnky



 

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

 

Technické údaje
Tricity 300 Tricity 155 Tricity 125

Motor
Typ motora Kvapalinou chladený, 1valec, 4 taktný, 4 ventilový, SOHC, EURO5 Kvapalinou chladený, 1valec, 4 taktný, 4 ventilový, SOHC, EURO4 Kvapalinou chladený, 1valec, 4 taktný, 4 ventilový, SOHC, EURO4

Zdvihový objem 292 cm3 155 cm3 125 cm3

Vŕtanie x zdvih 70,0 x 75,9 mm 58.0 x 58.7 52.0 x 58.7

Kompresný pomer 10.9:1 10.5 : 1 11.2 : 1

Maximálny výkon 20,6 kW pri 7 250 ot./min 11.1 kW pri 8,000 ot/min 9.0 kW pri 7,500 ot/min

Maximálny krútiaci moment 29,0 Nm pri 5 750 ot./min 14.4 Nm pri 6,000 ot/min 11.7 Nm pri 7,250 ot/min

Systém mazania zásoba oleja v kľukovej skrini zásoba oleja v kľukovej skrini zásoba oleja v kľukovej skrini

Palivový systém Vstrekovanie paliva Vstrekovanie paliva Vstrekovanie paliva

Systém zapaľovania TCI TCI TCI

Systém štartovania Elektrický Elektrický Elektrický

Prevodovka automatická s variátorom automatická s variátorom automatická s variátorom

Spotreba paliva 3,3 l/100 km 2.52l/100km 2.5l/100km

Emisie CO2 77 g/km 58g/km 55g/km

Podvozok
Systém predného odpruženia Dvojitá teleskopická vidlica Dvojitá teleskopická vidlica Dvojitá teleskopická vidlica

Predný zdvih 100 mm 90 mm 90 mm

Systém zadného odpruženia kyvná vidlica kyvná vidlica kyvná vidlica

Zadný zdvih 84 mm 90 mm 90 mm

Predná brzda Hydraulická kotúčová brzda, Ø 267 mm áúčá Ø 220 mm áúčá, Ø 220 mm

Zadná brzda áúčá, Ø 267 mm áúčá, Ø 230 mm áúčá, Ø 230 mm

Predná pneumatika 120/70-14M/C 55P, bezdušová 90/80-14 90/80-14

Zadná pneumatika 140/70-14M/C 62P bezdušová 130/70-13 130/70-13

Rozmery
Celková dĺžka 2 250 mm 1,980 mm 1,980 mm

Celková šírka 815 mm 750 mm 750 mm

Celková výška 1 470 mm 1,210 mm 1,210 mm

Výška sedadla 795 mm 780 mm 780 mm

Rázvor kolies 1 595 mm 1,350 mm 1,350 mm

Minimálna svetlá výška 130 mm 125 mm 125 mm

Hmotnosť vrátane náplní 239 kg 165 kg 164 kg

Objem palivovej nádrže 13 L 7.2 L 7.2 L



  

NMAX 155 NMAX 125 D’elight

Motor
Typ motora Kvapalinou chladený, 1valec, 4 taktný, 4 ventilový, SOHC, EURO5 Kvapalinou chladený, 1valec, 4 taktný, 4 ventilový, SOHC, EURO5 Vzduchom chladený, 1valec, 4 taktný, 4 ventilový, SOHC, EURO5

Zdvihový objem 155 cc 125 cm3 125 cm3

Vŕtanie x zdvih 58,0 x 58,7 mm 52,0 × 58,7 mm 52,4 × 57,9 mm

Kompresný pomer 11.6:1 11.2:1 10.2:1

Maximálny výkon 11,1 kW pri 8,000 ot/min 9,0 kW pri 8,000 ot/min 6,2 kW pri 7,000 ot/min

Maximálny krútiaci moment 14,0 Nm pri 6,500 ot/min 11,2 Nm pri 6,000 ot/min 9,8 Nm pri 5,000 ot/min

Systém mazania zásoba oleja v kľukovej skrini zásoba oleja v kľukovej skrini zásoba oleja v kľukovej skrini

Palivový systém Vstrekovanie paliva Vstrekovanie paliva Vstrekovanie paliva

Systém zapaľovania TCI TCI TCI

Systém štartovania Elektrický Elektrický Elektrický

Prevodovka automatická s variátorom automatická s variátorom automatická s variátorom

Spotreba paliva neuvádza sa 2,2L/100km 1,8L/100km

Emisie CO2 neuvádza sa 52g/km 43g/km

Podvozok
Systém predného odpruženia teleskopická vidlica teleskopická vidlica teleskopická vidlica

Predný zdvih 100mm 100 mm 81mm

Systém zadného odpruženia kyvná vidlica kyvná vidlica kyvná vidlica

Zadný zdvih 85mm 85 mm 68mm

Predná brzda Hydraulická kotúčová brzda Hydraulická kotúčová brzda Hydraulická kotúčová brzda

Zadná brzda Hydraulická kotúčová brzda Hydraulická kotúčová brzda Hydraulická kotúčová brzda

Predná pneumatika 110/70-13M/C 48P bezdušová 110/70-13M/C 48P bezdušová 90/90-12 44 J bezdušová

Zadná pneumatika 130/70-13M/C 63P bezdušová 130/70-13M/C 63P bezdušová 100/90-10 56 J bezdušová

Rozmery
Celková dĺžka 1 935 mm 1 935 mm 1 805 mm

Celková šírka 740 mm 740 mm 685 mm

Celková výška 1 160 mm 1 160 mm 1 160 mm

Výška sedadla 765 mm 765 mm 800 mm

Rázvor kolies 1 340 mm 1 340 mm 1 275 mm

Minimálna svetlá výška 125 mm 125 mm 125 mm

Hmotnosť vrátane náplní 131kg 131 kg 101 kg

Objem palivovej nádrže 7,1 L 7,1 L 5,5 L



 

Jazda v meste

Bez ohľadu na to, v ktorom ročnom období 
a kam sa rozhodnete vyraziť, musíte byť 
pripravení vďaka tej najlepšej výbave pre 
jazdcov. Už od založenia našej spoločnosti 
v roku 1955 sme pri výbave pre jazdcov 
uplatňovali rovnaké technické znalosti, 
kreativitu a inovácie, pretože chceme, aby 
vám všetko, čo vytvoríme, v súlade s našou 
filozofiou Rev Your Heart rozbúchalo srdce. 
Vlastnosti, ochrana a odolnosť, ktoré 
ponúkajú tieto produkty, vás inšpirujú k tomu, 
aby ste sa v pohodlí a štýlovo vydali na nové 
dobrodružstvá.



 

Zimná jazdecká bunda pánska
A21-BJ104-B0-0L

Motorkárska celoročná bunda 
(pánska)
A20-BJ105-B0-0L

Motorkárska sieťovinová bunda 
(pánska)
A21-BJ106-B0-0L

Mestská motorkárska softshellová 
bunda (pánska)
A21-UR105-B0-0L

Textilné oblečenie



Get it on

 

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.



 

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.



 



  



 

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.
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www.yamaha-motor.sk

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. 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.

Sledujte nás:

Predajca

Yamaha Motor Europe N.V. 
organizačná zložka SK

Mostová 2
811 02 Bratislava

Info_general@yamaha-motor.sk


