
 
Vážení a milí příznivci našeho e-shopu, 

je nejlepší čas vyrazit k vodě a proto jsme pro Vás připravili několik vhodných tipů, jak 

si zpříjemnit pobyt u vody. Věříme, že se Vám tato nabídka bude líbit a využijete jí 
k Vaší radosti. 

Chtěli by jsme dále upozornit na probíhající akci 1+1 v sekci „výprodej“. 

Hezké prázdniny 

 
Váš tým  

Yamaha Ži&Ži s.r.o. Lipník nad Bečvou 
 
Pokud se Vám tento Newsletter nezobrazuje správně, klikněte prosím zde. 

 
 

PRÁZDNINOVÁ NABÍDKA K VODĚ 
 

 

 Běžná  cena Naše cena 

 970,- 808,- 
 

Pánské lycrové 

triko Yamaha 
- lycrové triko  
- ochrana před 

spálením a UV 

zářením 
- ploché švy 
- nápis Yamaha 
 

Materiál: 

     92% nylon,  

     8% elasten 

 

Velikosti: 

    S, M, L, XL, XXL 

 

 
 

 

 Běžná cena Naše cena 

 951,- 793,- 
 

Dámské lycrové 

triko Yamaha 
- lycrové triko  
- ochrana před 

spálením a UV 

zářením 
- ploché švy 
- nápis Yamaha 
 

Materiál:  

       92% nylon,   

       8% elasten 

 

Velikosti: 

    XS, S, M, L, XL 

 

 
 

 

http://www.yamaha-zizi.cz/admin/soubory/novinky/11_novinky.pdf
http://www.yamaha-zizi.cz/detail/original-doplnky-marine/7311
http://www.yamaha-zizi.cz/detail/original-doplnky-marine/7311
http://www.yamaha-zizi.cz/detail/original-doplnky-marine/7310
http://www.yamaha-zizi.cz/detail/original-doplnky-marine/7310
http://www.yamaha-zizi.cz/
http://www.yamaha-zizi.cz/detail/original-doplnky-marine/7311
http://www.yamaha-zizi.cz/detail/original-doplnky-marine/7310


 

 Běžná cena Naše cena 

 1.385,- 1.108,- 
 

Záchranná 

vesta 
 

- s výtlakem 100N 
- s límcem  
- píšťalka 
- popruh mezi 

nohy 
- zapínání zipem + 

přezka 

 

Velikosti: 

     XL 

 
 

 

Běžná cena Naše cena Naše cena 

 1.753,- 1.461,- 
 

Uni vesta Pitch 
 

- sportovní vesta 
- zapínání 4mi 

přezkami 
- nápis Yamaha 
- Yamaha logo 
 

 

Velikosti: 

    S/M, L/XL, 

XXL/XXXL 

 
 

 

 

 Běžná cena Naše cena 

 2.989,- 2.491,- 
 

Pánský neopren 

Yamaha  
 

- krátký neopren 
- tloušťka 2,5 mm 
- přes ramena a 

nohy 2 mm 
- zapínání zezadu 
- nápis Yamaha 
 

Materiál: 

  Neopren 

 

Velikosti: 

    S, M, L, XL, XXL 

 

 
 

 

Běžná cena Běžná  cena Naše cena 
 2.989,- 2.491,- 
 

Dámský 

neopren 

Yamaha 

 
- krátký neopren 
- tloušťka 2,5 mm 
- přes ramena a 

nohy 2 mm 
- nápis Yamaha 

 

Materiál:  

     Neopren 

 

Velikosti: 

    XS, S, M, L, XL 

 

 
 

 

 

 Běžná cena Naše cena 
 1.266,- 1.055,- 
 

Neoprenové 

kraťasy unisex 
 

- neoprenové 

kraťasy 
- tloušťka 2 mm 
- pásek se 

sponou 
- nápis Yamaha 
 

Materiál: neopren 

 

Velikosti: 

XS, S, M, L, XL, XXL, 

XXXL 

 

 
 

 

 Běžná  cena Naše cena 

 2.152,- 1.794,- 
 

Zámek 

křídlových 

matek Yamaha 
 

- univerzální 

zámek 

křídlových 

matek lodních 

motorů 
- jednoduché 

použití 
- 2x klíč 

 

     

 

 
 

 

http://www.yamaha-zizi.cz/detail/original-doplnky-marine/1352
http://www.yamaha-zizi.cz/detail/original-doplnky-marine/1352
http://www.yamaha-zizi.cz/detail/original-doplnky-marine/1342
http://www.yamaha-zizi.cz/detail/original-doplnky-marine/7313
http://www.yamaha-zizi.cz/detail/original-doplnky-marine/7313
http://www.yamaha-zizi.cz/detail/original-doplnky-marine/7314
http://www.yamaha-zizi.cz/detail/original-doplnky-marine/7314
http://www.yamaha-zizi.cz/detail/original-doplnky-marine/7314
http://www.yamaha-zizi.cz/detail/original-doplnky-marine/4121
http://www.yamaha-zizi.cz/detail/original-doplnky-marine/4121
http://www.yamaha-zizi.cz/detail/original-doplnky-marine/1637
http://www.yamaha-zizi.cz/detail/original-doplnky-marine/1637
http://www.yamaha-zizi.cz/detail/original-doplnky-marine/1637
http://www.yamaha-zizi.cz/detail/original-doplnky-marine/1352
http://www.yamaha-zizi.cz/detail/original-doplnky-marine/1342
http://www.yamaha-zizi.cz/detail/original-doplnky-marine/7313
http://www.yamaha-zizi.cz/detail/original-doplnky-marine/7314
http://www.yamaha-zizi.cz/detail/original-doplnky-marine/4121
http://www.yamaha-zizi.cz/detail/original-doplnky-marine/1637


 

 Běžná cena Naše cena 

 2.503,- 2.086,- 
 

Tahadlo kolo 

Yamaha 
 

- nafukovací 

tahadlo 
- polyamidový 

obal 
- se 4mi neopren 

madly  
- pro 1 osobu 
- 2 vzduchové 

komory 
 

Rozměr: 

   

 

 
 

 

 Běžná  cena Naše cena 

 616,- 513,- 
 

Lano k tahacím 

hračkám 

Yamaha 
 

- tahací lano 
k hračkám pro 1-

2 osoby 
- s nerez. 

karabinou 
- s plovatkou 
- nápis Yamaha 

 

Délka:  

      15 m 

 

 
 

 

 

 Běžná cena Naše cena 
 529,- 441,- 
 

Fendr Yamaha 

45 cm 
 

- ochranný válec 

pro lodě a čluny 

6-10 metrů 
- logo Yamaha 
- nápis Yamaha 
 

Rozměr: 

450 mm 

 

 
 

 

 Běžná cena Naše cena 
 534,- 445,- 
 

Fendr Yamaha 

pro vodní 

skútry 
 

- fendr pro vodní 

skútry 
- pásek s přezkou 

na uchycení 
- dvoudílné 
- logo Yamaha 
- nápis Yamaha 
 

Rozměr: 

270 x 100 mm 

 

 

 
 

 

 

 Běžná cena Naše cena 
 1.252,- 1.043,- 
 

Nástěnné 

hodiny Yamaha 
 

- velké aluminiové 

hodiny 
- ve tvaru loga 

Yamaha 
- červené ručičky 
 

Materiál: 

   hliník 

 

Rozměr: 

      

 
 

 

 Běžná cena Naše cena 
 1.026,- 855,- 
 

Deštník Yamaha 

modrý 
 

- velký 
- dvouvrstvý 
- s hliníkovou tyčí 

a madlem 

s měkké pěny 
- logo Yamaha 
- nápis Yamaha 

 

Rozměr:  

      

 

 
 

 

http://www.yamaha-zizi.cz/detail/original-doplnky-marine/1230
http://www.yamaha-zizi.cz/detail/original-doplnky-marine/1230
http://www.yamaha-zizi.cz/detail/original-doplnky-marine/1251
http://www.yamaha-zizi.cz/detail/original-doplnky-marine/1251
http://www.yamaha-zizi.cz/detail/original-doplnky-marine/1251
http://www.yamaha-zizi.cz/detail/original-doplnky-marine/1157
http://www.yamaha-zizi.cz/detail/original-doplnky-marine/1157
http://www.yamaha-zizi.cz/detail/original-doplnky-marine/1173
http://www.yamaha-zizi.cz/detail/original-doplnky-marine/1173
http://www.yamaha-zizi.cz/detail/original-doplnky-marine/1173
http://www.yamaha-zizi.cz/detail/original-obleceni-yamaha/8063
http://www.yamaha-zizi.cz/detail/original-obleceni-yamaha/8063
http://www.yamaha-zizi.cz/detail/original-obleceni-yamaha/7336
http://www.yamaha-zizi.cz/detail/original-obleceni-yamaha/7336
http://www.yamaha-zizi.cz/detail/original-doplnky-marine/1230
http://www.yamaha-zizi.cz/detail/original-doplnky-marine/1251
http://www.yamaha-zizi.cz/detail/original-doplnky-marine/1157
http://www.yamaha-zizi.cz/detail/original-doplnky-marine/1173
http://www.yamaha-zizi.cz/detail/original-obleceni-yamaha/8063
http://www.yamaha-zizi.cz/detail/original-obleceni-yamaha/7336


 

 Běžná cena Naše cena 
 299,- 249,- 
 

Yamalube 

marine 4-S 

10W30 fuel 

economy 
 

- minerální olej 
- pro 4 taktní 

motory a vodní 

skútry 
- viskozita 10W30 
 

Balení: 

  1l 

 

 

 
 

 

 Běžná cena Naše cena 

 263,- 217,- 
 

Yamalube 

marine 

stabilizátor 

paliva 
 

- stabilizace a 

ochrana paliva 

pro lodní motory 

a skútry 
- vhodný i při 

zimní odstávce 
 

Balení: 

    250 ml 

 
 

 

 

 Běžná cena Naše cena 
 376,- 313,- 
 

Barva na motor 

Yamaha 
 

- speciální barva 

ve spreji na 

lodní motory od 

roku 1994 
 

Barva: 

      Šedá metallic 

 

Balení: 

400 ml 

 

 

 
 

 

 Běžná cena Naše cena 
 282,- 237,- 

 

Barva na vrtule 

Yamaha 
 

- speciální barva 

ve spreji na 

lodní vrtule 
 

 

Barva:  

     Bílá 

 

Balení: 

    400  ml 

 
 

 

 

Ceny platí do vyprodání zásob! Pro více informací navštivte naše stránky. www.yamaha-zizi.cz 

 
 
Připravili jsme Vám ještě jednu nabídku, tentokrát ze sekce motocyklů.  

Za bezkonkurenčně nejnižší ceny v ČR můžeme nabídnout nejlepší cestovní enduro a 
skútr „univerzál“. 

 

XT1200Z Super Ténéré již za 314.990 Kč vč. DPH 
Neo’s 50 již za 39.490 Kč vč. DPH 

 

http://www.yamaha-zizi.cz/detail/original-doplnky-marine/1118
http://www.yamaha-zizi.cz/detail/original-doplnky-marine/1118
http://www.yamaha-zizi.cz/detail/original-doplnky-marine/1118
http://www.yamaha-zizi.cz/detail/original-doplnky-marine/1118
http://www.yamaha-zizi.cz/detail/original-doplnky-marine/1150
http://www.yamaha-zizi.cz/detail/original-doplnky-marine/1150
http://www.yamaha-zizi.cz/detail/original-doplnky-marine/1150
http://www.yamaha-zizi.cz/detail/original-doplnky-marine/1150
http://www.yamaha-zizi.cz/detail/original-doplnky-marine/1661
http://www.yamaha-zizi.cz/detail/original-doplnky-marine/1661
http://www.yamaha-zizi.cz/detail/original-doplnky-marine/1655
http://www.yamaha-zizi.cz/detail/original-doplnky-marine/1655
http://www.yamaha-zizi.cz/
http://www.yamaha-zizi.cz/detail/motocykly/9131
http://www.yamaha-zizi.cz/detail/skutry/7402
http://www.yamaha-zizi.cz/detail/original-doplnky-marine/1118
http://www.yamaha-zizi.cz/detail/original-doplnky-marine/1150
http://www.yamaha-zizi.cz/detail/original-doplnky-marine/1661
http://www.yamaha-zizi.cz/detail/original-doplnky-marine/1655


 

 
 
Váš tým Yamaha Ži&Ži. 


