
Vážení  zákazníci, př

Přejeme klidné a spokojené prožití vánočních svátků.

Pro ty z vás, kterým chybí ještě nějaký ten dárek pro V

Upozorňujeme: z důvodu stěhování importéra do Vídně jsme schopni zajistit vaše objednávky Yamaha zboží

 

Yamaha WR450F vč.SPZ 

MY 2013 - nová 

Adventní cena :    162.900,- 

 

 

Včetně SPZ. Náš tip – 

levnější už nebude!! 

 

 

Yamaha NEOS 50 bílá

MY2012 – nová 

Adventní cena: 

Záruka 

í  zákazníci, přátelé a příznivci značky Yamaha. 

 

Přejeme klidné a spokojené prožití vánočních svátků.

 

ybí ještě nějaký ten dárek pro Vaše nejbližší nebo pro sebe jsme nachystali adventní nabídku

 

stěhování importéra do Vídně jsme schopni zajistit vaše objednávky Yamaha zboží, které nemáme skladem zaslané max. do 9.12.2013

 

Yamaha NEOS 50 bílá 

nová  

Adventní cena:    36.500,- 

 

 

 

áruka 2 roky 

 

 

Yamaha Majesty 400 titanová 

MY -2012 – nová 

Adventní cena :   134.000,- 

 

ABS, Záruka 2 roky, 
nonstopassistance zdarma.         

 

 

Přejeme klidné a spokojené prožití vánočních svátků. 

aše nejbližší nebo pro sebe jsme nachystali adventní nabídku. 

které nemáme skladem zaslané max. do 9.12.2013 

 

nonstopassistance zdarma.          

 

Yamaha YBR125 černá, stříbrna   

 MY 2012 - nová 

Adventní cena:    49.900,- 

 

 

Záruka 2 roky nonstopassistance 
zdarma  

 



 

Doprodej přileb BYE – YAMAHA 

Různé modely  

Adventní cena :    od 690,- 

 

Asi 100 ks přileb skladem, 
přijeďte si vybrat 

 

 

 

Yamaha YFM 250 R 
– nový 

Adventní cena :

 

Bez SPZ , záruka 2 roky

 

 

 

 

Nabíječky Optimate – nejlevněji 
v ČR. Modely 2,4,5,6 

Adventní cena :    od 819,- 

 

Skladem. 

 

 

 

YAM 310 Sport
osoby - nový 

Adventní cena :

 

Záruka 2 roky

 

 

Yamaha YFM 250 R -šedá Raptor 

Adventní cena :    67.500,- 

 

 

, záruka 2 roky 

 

 

Doprodej starších kolekcí 
oblečení YAMAHA 

Adventní cena:  od 300,- 

 

 

Paddock blue, paddock 
red,Iwata,WSBK,MOTOGP a další

 

 

310 Sport – člun pro 4 
 

Adventní cena :    23.000,- 

 

áruka 2 roky 

 

 

Lodní motor YAMAHA F5AMHS 
krátká noha 

Adventní cena:  28900,- 

 

Záruka 2 roky.  

 

 

red,Iwata,WSBK,MOTOGP a další 

 

Yamalube dárkové balíčky 

Adventní cena:  od 500,- 

 

 

Výběr z 5ti zvýhodněných 
balíčků. Včetně dárkového 
balení . 

             

 

 

 

Dárkové poukazy a kurz 

bezpečné jízdy  

Adventní cena:  od 500,- 

 

 

Výběr z 5ti hodnot 500 – 5000,-
Kč poukázek. Kurz bezpečné 
jízdy včetně dárkového balení . 

           

 


