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WE RIDE TOGETHER

Τα γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ προσφέρουν τη μέγιστη 
ασφάλεια και αξιοπιστία, επειδή παράγονται με τις ίδιες τεχνικές 
μεθόδους όπως αυτές του οχήματος και έχουν περάσει από τους 
ίδιους αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Η επιλογή των αυθεντικών 
ανταλλακτικών και η χρήση εξουσιοδοτημένων επισκευαστών είναι 
σημαντική για πολλούς λόγους:

1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Τα γνήσια ανταλλακτικά μας είναι σχεδιασμένα και
κατασκευασμένα για να επιτυγχάνουν όσο το δυνατόν μικρότερο
αντίκτυπο στο περιβάλλον: ελάχιστη κατανάλωση, μέγιστη
απόδοση.

2. ΗΡΕΜΙΑ
Τα γνήσια ανταλλακτικά μας είναι εγγυημένα, για ασφαλέστερη
οδήγηση και πλήρη ηρεμία.

3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η διεξαγωγή τακτικών ελέγχων σχετικά με την κατάσταση του
οχήματός σας αποτελεί ουσιαστικό μέρος της ασφαλούς οδήγησης.
Κάθε ένα εξάρτημα έχει ένα ρόλο να παίξει στο να κάνει το όχημά
σας ασφαλέστερο και πιο αξιόπιστο.

4. ΑΠΟΔΟΣΗ
Η απόδοση του κινητήρα επηρεάζεται άμεσα από ορισμένα
εξαρτήματα των οποίων η απόδοση μπορεί να μειωθεί με την
πάροδο του χρόνου. Τα γνήσια ανταλλακτικά εγγυώνται τη
μεγαλύτερη απόδοση μακροπρόθεσμα.

5. ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ
Οι σχεδιαστές μας έχουν αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων
που σας επιτρέπουν να προσαρμόσετε το όχημά σας και να
δώσετε το δικό σας προσωπικό στυλ.

5 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ 
ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΓΝΗΣΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

WE RIDE TOGETHER*
Είναι η σχέση μεταξύ του 
ιδιοκτήτη και του οχήματός του, 
μεταξύ της μάρκας και του πελάτη 
και μεταξύ του Piaggio Group και 
του δικτύου συνεργατών.
Για κάθε περίσταση, κάθε εποχή, 
όλα όσα χρειάζεστε για να 
εξασφαλίσετε ότι θα συνεχίσετε 
να παίρνετε το καλύτερο από τη 
μοτοσυκλέτα ή το σκούτερ σας.

ΜΙΑ ΝΕΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΌΠΩΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ

Η προσφορά ισχύει σε επιλεγμένα μοντέλα Piaggio από 01/03 έως 30/04/2019 
από όλους τους διανομείς του Εξουσιοδοτημένου Δικτύου που συμμετέχουν  

στην συγκεκριμένη ενέργεια.

ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Επιλέξτε γνήσιες μπαταρίες Piaggio  

και την τεχνογνωσία του  
Εξουσιοδοτημένου Δικτύου από 18€.



*CHECK

ΑΠΌΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΌΥ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ

ΨΥΚΤΙΚΟ

ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΛΑΣΤΙΧΑ – ΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΠΙΕΣΗ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ
(ΦΘΟΡΑ ΔΙΣΚΩΝ-ΤΑΚΑΚΙΩΝ Η ΣΙΑΓΩΝΩΝ)

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΑΝ

ΛΑΔΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ

ΤΙΜΗ 56,00
MEDLEY 125-150:

ΤΙΜΗ 68,00
BEVERLY 300-350:

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΙΚΤΥΟ 
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ PIAGGIO

Το δίκτυο επισκευαστών της Piaggio εγγυάται ότι όλες οι εργασίες συντήρησης 
εκτελούνται από έμπειρο προσωπικό που ενημερώνεται με τα υψηλότερα πρότυπα 
που απαιτούνται από το Piaggio Group. Μόνο η χρήση αυθεντικών ανταλλακτικών 
μπορεί να εγγυηθεί ότι το όχημά σας συνεχίζει να λειτουργεί σαν καινούργιο, ακόμα 
και μετά από πολλά χιλιόμετρα και χρόνια μαζί.

Η προσφορά ισχύει σε επιλεγμένα μοντέλα Piaggio από 01/03 έως 30/04/2019 από όλους τους διανομείς του Εξουσιοδοτημένου Δικτύου που 
συμμετέχουν στην συγκεκριμένη ενέργεια.

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΑΓΑΠΗΣ ΜΕ ΤΗ VESPA ΣΑΣ Η ΤΟ SCOΟTER PIAGGIO!

Γνήσια 
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Κόστος εργασίας 
αντικατάστασης

ΠΠΠΠΠΠΠΠΠ
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΑΘΕΡΗ 

Επικοινωνήστε με το επίσημο δίκτυο επισκευαστών και ζητήστε την 
καλύτερη προσφορά για μια νέα μπαταρία για το σκούτερ Vespa ή Piaggio. 

Μαζί με την εγγύηση των γνήσιων ανταλλακτικών, μπορείτε να είστε 
βέβαιοι ότι το έργο έχει εκτελεστεί από το εξειδικευμένο προσωπικό του 

Εξουσιοδοτημένου Συνεργείου Piaggio.

ΠΩΣ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΙΜΗ ΑΠΟ 18,00
SCOOTER 50:

ΤΙΜΗ 89,00
MP3 125<>500:

ΤΙΜΗ 56,00
LIBERTY 125<>150:


