YAMAHA CENTER Västerås

Ditt
Yamaha-center

Racing Sport Aros startades 1978 av den tidigare
världsstjärnan i motocross, Åke
Jonsson. Sedan dess har vi sålt och
servat motorcyklar och tillbehör. Idag
drivs företaget av Christian Sagström
och Kristoffer Legebro och är ett Yamaha
Center. Det innebär att vi är en fullserviceanläggning, med försäljning och verkstad, som utöver
motorcyklar också erbjuder ATV, utombordsmotorer,
vattenskotrar och snöskotrar samt mängder med tillbehör
och reservdelar.
Vi har ett stort intresse för motorcyklar och båtar samt en bred
produktkunskap som bygger på många väg- och sjömil. Den känslan
som vi själva har när vi använder ett Yamaha-fordon, vill vi förmedla
vidare till dig. Vi bryr oss om dig hela vägen, från det att du kliver in på vår
anläggning till att du kommer in för service eller vill byta upp dig.
Hos oss finns ett personligt engagemang – från försäljning till verkstad – och vi gör
det där lilla extra för att ge dig högklassig service när du är i kontakt med oss.

GoZee-appen gör broschyren levande
Utforska broschyren med GoZee-appen på en smartphone eller surfplatta och hitta 360° panorama,
fotogallerier, cinemagrafier och direktåtkomst till webben via augmented reality.

GoZee: hur du kommer igång på 30 sekunder
1. Gå till App Store eller Google Play, skriv in
”GoZee” i sökfältet och ladda ner appen till
din smartphone eller surfplatta.

360º panorama

Fotogalleri

2. Öppna appen och använd den på sidorna
med GoZee-ikonen.

Cinemagrafi

Webb-ikon

Experter på Yamaha

Välkommen till en
fullserviceanläggning

Auktoriserad
verkstad

På vår anläggning på Signalistgatan i Västerås har
vi ett brett utbud av nytt och begagnat där vår
kunniga och engagerade personal alltid finns tillhands. Genom en ständig utveckling och utbildning på produkterna håller vi en hög service i alla
delar av verksamheten. Vi har flera decenniers
kunskap om Yamaha!

Vi är en auktoriserad verkstad för
Yamaha. Det innebär en trygghet för dig
när du lämnar in din motorcykel, skoter eller
utombordsmotor. Våra mekaniker genomgår
ständiga utbildningar för att vara up-to-date med
den senaste tekniken. Hos oss får du ett personligt
bemötande och experthjälp.

PROSPECT MX GOGGLE
BLACK / YELLOW
YELLOW CHROME WORKS

SCOTT-SPORTS.COM

Motor

Välkommen till oss på

Bromma MC-skola
Här kan du göra hela din MC-utbildning,
inklusive riskutbildning 1 och 2. Vi har
även mopedutbildning.
För mer information och aktuella
erbjudanden se vår hemsida
www.brommamcskola.se

Tel: 08-25 00 29

Vi säljer motorcyklar, fyrhjulingar och mopeder för alla
smaker och användningsområden.
I vår hall hittar du motorcyklar i de senaste modellerna
och även begagnade hojar. Hos oss finns en motorcykel
för alla människor, oavsett om du söker snabbhet och
hardcore eller kvalitet och komfort. Oavsett om du vill
ha en hoj för att köra på landsväg eller för motokross på
bana, har vi en modell för dig.
Vi säljer också fyrhjulingar för krävande miljöer eller för
roliga upplevelser. För dig som letar efter moped finns
ett stort och varierande utbud.

Vi tror på lokala beslut och långa relationer.
Välkommen!
Välkommen till bankkontoret i Enköping
www.handelsbanken.se/enkoping

Marint

Securmarked.
Forever.

Du vet väl om att du kan köpa en komplett båt av oss
redo att sjösättas? I vårt sortiment finns högprofilsbåtar upp till åtta meter i märkena Finmaster, Husky och
Pioner. Du kan till och med köpa trailern av oss. Kom hit
med bilen, häkta på trailern med båten och kör iväg till
båtplatsen.
Vi har också ett brett utbud av de senaste modellerna av
utombordsmotorer och båttillbehör som GPS, värmare,
ekolod etc. I hallen finns också vattenskotrar för snabba
och roliga upplevelser på sjön.
Vi utför också service och reparationer på allt vi säljer!

Tel. 021–13 30 44
Fältmätargatan 4 , 721 35 Västerås
www.trekas.se

Din helhetsleverantör av Volkswagen Transportbilar

0171-855 00 • www.mollerbil.se

YAMAHA CENTER Västerås
Signalistgatan 3 B Hässlö
721 31 Västerås

Tel: 021-12 48 20
Försäljning: Christian Sagström, 0732-43 31 70, christian@yz.se
Försäljning: Kristoffer Legebro, 0707-72 86 70, kristoffer@yz.se
Tillbehör, reservdelar, verkstad: Robin Leven-Hult, 021-12 48 20, robin@yz.se

E-post: info@yz.se
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