
Ανακαλύψτε το δίκυκλο! 

www.aprilia.com.gr

www.daytonamotors.gr

www.derbi.com

www.gr.gilera.com

www.honda.gr

www.kawasaki.gr

www.kymco.gr

www.modenas.gr

www.motoguzzi.it

www.gr.piaggio.com

www.peugeotscooters.gr

www.riejumoto.com

www.suzuki.gr

www.sym.gr

www.triumph.co.uk/greece

www.gr.vespa.com

www.yamaha-motor.gr
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Ανακαλύψτε το δίκυκλο! 
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Πατήστε φρένο στα έξοδα της καθημερινής 
μετακίνησης.
Όποιο καινούριο δίκυκλο και αν επιλέξετε,
θα απολαμβάνετε: την πιο σύγχρονη 
τεχνολογία κινητήρων, ταυτόχρονα
με κορυφαία ποιότητα κατασκευής.
Εξασφαλίστε σημαντική οικονομία καυσίμου 
μέσα στην πόλη και απίστευτα χαμηλό
κόστος χρήσης.
Ανακαλύψτε μια νέα διάσταση στην οικονομία 
και… Επιτέλους, κερδίστε! 

Στρίψτε στη σωστή κατεύθυνση.
Και αν αλλάξετε γνώμη…
Στρίψτε ξανά και ξανά και ξανά.
Το δίκυκλο αποτελεί το πιο ευέλικτο
μέσο μετακίνησης στην πόλη και αυτό φαίνεται… 
κάθε στιγμή!
Όπου και αν χρειαστεί να βρεθείτε,
θα συνειδητοποιήσετε την απίστευτη ευελιξία του, 
δίνοντας ένα καινούριο νόημα
στην έννοια του χρόνου!

Με ελάχιστες εκπομπές ρύπων

και με μειωμένη παραμονή στον δρόμο,

το δίκυκλο αποτελεί ένα από τα πιο φιλικά,

για το περιβάλλον, μέσα μετακίνησης.

Οι νέας τεχνολογίας κινητήρες ΕURO 3,

αλλά και τα ανακυκλώσιμα υλικά κατασκευής τους, 

φροντίζουν ακόμα περισσότερο γι’ αυτό.

Τελικά, μπορούμε να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη.

Για σήμερα και για αύριο…

Αναζητήστε πολύ πιο ανθρώπινες

και πρακτικές λύσεις στην καθημερινότητά σας. 

Και μην σας φανεί παράξενο, αλλά υπάρχουν 

μερικά πράγματα που πρέπει να ξεχάσετε.

Το Parking, την κίνηση και το κόστος

της βενζίνης, για παράδειγμα. 

Αν χρειαστεί να θυμηθείτε κάτι,

αυτό είναι το κράνος.

Στην πόλη, στις εκδρομές, στα ψώνια,

στο σινεμά, στο Cafe…

Η οδήγηση αποκτά άλλη διάσταση και η αίσθηση 

της ελευθερίας, είναι κάτι που δεν μπορεί κανείς να 

το μεταφέρει με εικόνες ή λόγια.

Ανεβείτε στην σέλα ενός δίκυκλου

και -ακόμα και αν δεν κινηθείτε καθόλου- «νοιώστε».

Τι; Ε, κάντε το και… τα ξαναλέμε!
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Ανακαλύψτε «έναν άλλο τρόπο»  στη μετακίνησή σας μέσα και έξω από την πόλη. 

Το πιο σύγχρονο και λειτουργικό μέσο, έχει… 2 τροχούς,

χαρίζει απίστευτη αίσθηση ελευθερίας στην οδήγηση και ασύγκριτα πρακτικά πλεονεκτήματα.

Ανακαλύψτε το δίκυκλο!
Μαζί του, ανακαλύψτε έναν καινούριο κόσμο

και δείτε με άλλο βλέμμα τις καθημερινές σας διαδρομές.

Κερδίστε απίστευτο χρόνο.

Μειώστε τα έξοδα καυσίμων.

Αυξήστε την ευελιξία και την πρακτικότητα επί 2!

Αφήστε πίσω το άγχος και βρείτε parking αμέσως.

Το δίκυκλο είναι η λύση!
Δοκιμάστε το σήμερα!


