Komunikat prasowy
Internetowy system zamówień motocykla
Yamaha YZF-R1M już działa!

Data i czas: [ 27 listopada 2017 11:00 hrs CET ]

Internetowa rejestracja klientów na YZF-R1M
Internetowy system zamówień motocykla Yamaha YZF-R1M zostanie uruchomiony w poniedziałek, 27
listopada 2017 r., o godz. 11:00. Za jego pośrednictwem Yamaha będzie przyjmować rezerwacje na
limitowaną edycję wyścigowego modelu YZF-R1M z rocznika 2018.
Inspirowana zwycięską wyścigową maszyną MotoGP YZR-M1, na której ścigają się Valentino Rossi i
Maverick Viñales, wyczynowa Yamaha YZF-R1M pozwala indywidualnym kierowcom i zespołom
wyścigowym poznać najnowocześniejszą fabryczną technologię motocyklową.
YZF-R1M na rok 2018 jest wyposażona w najnowszą technologię Smart EC 2 ERS, czyli najbardziej
zaawansowany system Öhlins stworzony do motocykla produkowanego seryjnie. Ten nowy,
inteligentny system umożliwia jeszcze bardziej precyzyjne określanie dynamiki pracy zawieszenia
podczas sportowej jazdy po torze — szczególnie za sprawą nowych funkcji wspomagania hamowania,
przyspieszenia i pokonywania zakrętów. YZF-R1M na rok 2018 otrzymała również topowy Quickshift,
który zapewnia niezawodne i szybkie zmiany biegów bez użycia sprzęgła. Oprócz funkcji płynnej zmiany
biegów w górę, znanej z systemu QSS zastosowanego w modelu YZF-R1M z 2017 roku, w modelu na
sezon 2018 dodano także nową funkcję wspomagania redukcji biegów.
W zeszłych latach dostępne modele YZF-R1M wyprzedały w bardzo krótkim czasie, dlatego zalecamy
dokonanie rezerwacji najnowszego modelu na stronie: https://r1m.yamaha-motor.eu/

Szkolenie Yamaha Racing Experience 2018 (YRE) dla właścicieli
YZF-R1M
Wszyscy klienci, którzy dokonają zakupu YZF-R1M z rocznika 2018, zostaną zaproszeni do udziału w
ekskluzywnym szkoleniu Yamaha Racing Experience. To jedyne i niepowtarzalne szkolenie,
zaplanowane na lato 2018 roku, poruszy wszystkie kluczowe aspekty przygotowania i konﬁguracji
motocykla wyścigowego oraz będzie składać się z zajęć prowadzonych przez aktualne i byłe gwiazdy
wyścigów motocyklowych zarówno na torze, jak i w sali lekcyjnej.
Więcej informacji na stronie: https://yre.yamaha-motor.eu
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