#NAVEGAMOSJUNTOS
De 1 de Abril a 30 de Junho

Chegou a hora da gama média - com os motores fora de borda do F30 até ao
F100, poderá escolher exatamente o que pretende, à sua medida e com uma
SUPer oferta!
Por isto e porque queremos continuar a navegar consigo, em qualquer mar, rio
ou barragem em Portugal, venha à sua Loja Yamaha Marine e conheça todos os
detalhes e novidades.

MOTORES do F30 ao F100
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NOTA: Todos os valores apresentados já incluem IVA, à taxa em vigor, atualmente de
23%. Preço de 2021 é designação de Preço de Venda a Público Recomendado 2021 nas
Lojas Yamaha Marine, que sejam aderentes à campanha, que é válida de 1 de Abril a 30
de Junho de 2021 e exclusiva para a rede de distribuição Yamaha Marine, nos modelos
mencionados nos materiais promocionais, desde que sejam modelos disponíveis para
entrega durante a validade da campanha. A presente campanha não é acumulável com
outras campanhas, packs, ofertas ou descontos. Só é válida na compra de motores fora
de borda isolados e não com preço de pack com barco. A retoma de um motor antigo é
aceite para qualquer motor fora de borda, independentemente da cavalagem, estado
ou marca. A entrega do motor adquirido e respetiva oferta do Stand Up Paddle (SUP
YAMAHA) by Jobe é responsalidade da Loja Yamaha Marine. O preço apresentado
inclui o hélice standard, não incluindo o restante RIGGING (comandos e instrumentos),
nem a respetiva instalação.

Depois de adquirir o seu motor Yamaha, registe-se em
www.cleanthesea4yamahamarine.pt e entre na nossa Campanha de
Responsabilidade ambiental.

Visite a Loja Yamaha Marine mais próximo de si!
Acompanhe-nos em
#yamahamarineworld
#yamahaoutboards
#yamahawaverunners
#yamahamarineportugal
#mundoyamahamarine
#motorforadebordayamaha
#yamahamarineportugal

#cleanthesea4yamahamarine
#revsyourheart
#revyourheartforcleanerocean
#cleantheseaforyourfuture
#cleanthesea4yourfuture
#NAVEGAMOSJUNTOS
#yamahamarineeurope

Para informação mais detalhada, por favor contate:
Yamaha Motor Europe N.V. Sucursal em Portugal
R. Cidade de Córdova, n.º 1 2610-038 Amadora
Phone:
+351 214 722 100
Email:
infomarine@yamaha-motor.pt
Web:
www.yamaha-marine.eu/pt
Facebook :
@Portugalyamahamarine
Instagram:

@yamahamarineportugal

Poderá registar-se em https://media.yamaha-motor.eu e encontrar imagens de alta resolução.
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