VÁNOČNÍ NABÍDKA 11/2011
Ceny platí do vyprodání zásob! Pro více informací navštivte naše stránky. www.yamaha-zizi.cz

Yamaha YBR 125, 2011
AKČNÍ:ſſſſ59.990,-

YamahaſNeo’sſ50ſ2T,ſ2011
ušetříteſ 5.000,-!!!

YBR 125 je motocykl pro každodenní využití s výkonem,
který vás doveze kamkoliv. Modernizovaná verze pro
rok 2010 se nyní vyznačuje mnohým vylepšením.

AKČNÍ:ſſſſ39.990,-

ušetříteſ 10.000,-!!!

Zahoďte jízdní řády mhd a jezděte podle svého. Svěží
křivky a funky světlomety mají styl, který nezapadne.
Příjemné ovládání a výkon potěší, ať vyrazíte kamkoli.

IntegrálníſpřilbaſYamahaſ
BYE Streamer

OtevřenáſpřilbaſYamahaſ
BYE Matrix

Lakovanýſmotoſkufrſna 1
přilbuſ30l Yamaha

Lakovanýſmotoſkufrſnaſ2
přilbyſ46lſſYamaha

BĚŽNÁſCENA:ſ3.482,- -2.255,-

BĚŽNÁſCENA:ſ2.410,-

BĚŽNÁſCENA:ſ2.385,- -1.285,-

BĚŽNÁſCENA:4.740,- -2.840,-

VÁNOČNÍ:ſſſſ1.227,-

VÁNOČNÍ:ſſſſ798,-

VÁNOČNÍ:ſſſſ1.100,-

VÁNOČNÍ:ſſſſ1.900,-

-1.612,-

bílá/ černá matná/ stříbrná bílá/ černá metalíza
homologace ECE 22.05
velmi lehká a příjemná

stříbrná LNMJ, modrá DPBC3 stříbrná-S3, Holiday Sky, Grey
modrá- Neptun, Thunder
jde na plotny MM/ M5M

velikost: S, M, L, XL

rozměr: 40x40x31 cm

Champagne matt.

velikost: L (č), XS, XL (b)

rozměr: 55x43x34 cm

PánskáſmikinaſYamahaſ
Iwata

PánskéſtrikoſYamahaſ
Iwata

UNI KšiltovkaſYamahaſ
Iwata

PodložkaſpodſmyšſIwata
Japan

BĚŽNÁſCENA:ſ1.859,- -261,-

BĚŽNÁſCENA:ſ771,- -129,-

BĚŽNÁſCENA:ſſſ499,-

BĚŽNÁſCENA: 261,- -43,-

VÁNOČNÍ:ſſſſ1.598,-

VÁNOČNÍ:ſſſ642,-

VÁNOČNÍ:ſſſſ416,-

VÁNOČNÍ:ſſſſ218,-

černá bavlněná mikina
s podšívkou pro pány

černé bavlněné triko
s krátkým rukávem pro pány

elegantní kšiltovka pro muže
i ženy

podložka pod myš
s japonskou vlajkou

velikost: S, M, L, XL, XXL

velikost: S. M, XL, XXL

velikost: UNI

barva: černá

DámskáſmikinaſYamahaſ
Iwata

DámskéſtrikoſYamahaſ
Iwata

DámskýſnátělníkſYamahaſ
Iwata

Hrnek Yamaha Iwata

BĚŽNÁſCENA: 1.917,- -375,-

BĚŽNÁſCENA:ſſ797,- -176,-

BĚŽNÁ CENA: 797,-

BĚŽNÁſCENA:ſſſ307,-

VÁNOČNÍ:ſſſ1.542,-

VÁNOČNÍ:ſſſſ621,-

VÁNOČNÍ:ſſſſ578,-

VÁNOČNÍ:ſſſſ218,-

bílá bavlněná mikina
s podšívkou pro dámy

bílé bavlněné triko s krátkým
rukávem pro dámy

bílý bavlněný nátělník
s výstřihem do U pro dámy

konický tvar, japonská
vlajka a nápis vně hrnečku

velikost: XS, S, M, L, XL

velikost: XS, S, M, L, XL

velikost: XS, S, M, L, XL

výška 102mm, ø 85mm

PánskéſtrikoſYamahaſſſſ
GP Replica 50th

KlíčenkaſmotoſYamahaſGPſ ŠňůrkaſnaſklíčeſYamahaſ
Replica 50th
GP Replica 50th

Hrnek Yamaha GP Replica
50th

NOVINKA!

NOVINKA!

NOVINKA!

NOVINKA!

VÁNOČNÍ:ſſſſ295,-

VÁNOČNÍ:ſſſſ313,-

VÁNOČNÍ:

1.210,-

VÁNOČNÍ:

156,-

-83,-

-219,-

-89,-

pánské triko v závodních
barvách týmu GP Replica

gumová klíčenka ve tvaru
motorky R1, 3D tvar

kovová přezka a
bezpečnostní rozepínání

logo Yamaha po celém
obvodu, logo 50th uvnitř

velikost: XL

velikost: S

rozměr: 2x 550 mm

výška 102mm, ø 85mm

KšiltovkaſYamahaſR1ſ
WSBK

Přívěšekſ3Dſnaſklíčeſ
Yamaha

Koženáſpeněženkaſ
„dolarovka“ſYamaha

PeněženkaſVelcroſ
Yamaha

BĚŽNÁſCENA:ſſ608,- -318,-

BĚŽNÁſCENA:ſſ 222,-

BĚŽNÁſCENA: 1.217,- -727,-

BĚŽNÁſCENA: 345,- -57,-

VÁNOČNÍ:ſſſſ290,-

VÁNOČNÍ:ſſſſ185,-

VÁNOČNÍ:ſſſſ490,-

VÁNOČNÍ:ſſſſ288,-

bílá s černozlatým znakem a
nápisem Yamaha + nápis R1

otočný přívěšek s otočným
logem Yamaha

dolarovka s červeným pruhem
a nápisem Yamaha

polyesterová peněženka
s Velcro zapínáním

velikost: UNI

materiál: kov

rozměr: 120x95 mm

rozměr: 130x90 mm

NabíječkaſYECſ8ſYamaha

TankpadſnaſnádržſYamaha Polepſráfkuſkolaſ17“ſ
Yamaha

LED blinkry Yamaha- GK
Design

BĚŽNÁſCENA: 1.100,- -101,-

BĚŽNÁſCENA: 552,-

BĚŽNÁſCENA: 1.461,- -244,-

VÁNOČNÍ:ſſſſ999,-

VÁNOČNÍ:ſſſſ460,-

nabíjí a udržuje akumulátory
(i gelové) až do 100 Ah

vysoká přilnavost a životnost samolepka s nápisem Yamaha
atestováno
nebo Iwata

vyrobeno speciálně pro
Yamahu, 9 LED diod

účinnost: 85%

rozměr: 190x125 mm

obsah balení: 8 ks

rozměr: 86x35x30 mm

Dárkovýſbalíčekſ
YAMALUBEſIſ+ſdárek

Dárkovýſbalíčekſ
YAMALUBEſIIſ+ſdárek

Dárkovýſbalíčekſ
YAMALUBEſIIIſ+ſdárek

Dárkovýſpoukazſnaſ
jakékolivſzboží

VÁNOČNÍ:ſſſſ510,-

VÁNOČNÍ:

kosmetika na přilbu:
odstraňovač hmyzu, čistič
interiéru, čistící ubrousek

přípravky na řetěz: čistič,
ochranný sprej, ochranný
sprej cestovní

moto kosmetika: gelový
čistič s rozprašovačem,
leštěnka, ochranný sprej

poukaz také lze použit pro
platbu nákupu v našem eshopu

+ přívěšek na klíče ZDARMA

+ přívěšek na klíče ZDARMA

+ přívěšek na klíče ZDARMA

hodnota: dle vašeho výběru

-37,-

-92,-

650,-

BĚŽNÁſCENA: 394,-

-65,-

VÁNOČNÍ:ſſſſ329,-

VÁNOČNÍ:

770,-

VÁNOČNÍ:ſſſſ1.217,-

VÁNOČNÍſPOUKAZ

Vážení zákazníci,
jako poděkování za Vaší přízeň Vám nabízíme jedinečnou šanci ušetřit při nákupu vánočních dárků pro sebe nebo
své nejbližší. Pokud do nově vytvořené objednávky vložíte datum předchozího nákupu, poskytneme Vám na
všechny originální doplňky, oblečení a náhradní díly slevu ve výši 15%. Platí na všechno zboží uvedené v e-shopu,
případně individuální objednání náhradních dílů objednané do 19.12.2011.
Doufáme, že naší nabídku využijete a ušetřené peníze použijete na příjemnější prožití doby adventu a Vánočních
svátku. Objednávky nenechávejte ne poslední chvíli, aby nedošlo k stresovým situacím s dodáním do Vánoc. O vaší
slevu požádejte volnou formou do okénka Zpráva při vytváření objednávky, nezapomeňte uvést datum předchozí
objednávky. Sleva se nezobrazí v objednávce- bude dopočítaná zpětně a vzájemně odsouhlasena mailem.
Ti z vás, kteří byli s našimi službami spokojeni, bychom chtěli požádat, aby jste Nás ohodnotili na serveru Zboží.cz
viz odkaz, pomůžete nám i případným novým nakupujícím.

Váš tým Yamaha Ži&Ži s.r.o.

