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BEST (BUY) BIKE VAN DE MAAND
YAMAHA DRAGSTAR CLASSIC 650

Nu € 3750,-  Garantie 6 maanden

Uitnodiging Thema-avond veilig en comfortabel motorrijden 
Vrijdag 31 januari

Best Buy Bikes heeft reeds bij verschillende motorclubs een informatieavond georganiseerd op het 
gebied van veiligheid en comfort tijdens het motorrijden. Hierbij komt niet alleen remtechniek of je 
plaats op de weg ten opzichte van overige weggebruikers, maar ook onderwerpen zoals bandentech-
niek, kleding, helmmaterialen en dergelijke aan de orde. Het is absoluut geen saaie opsomming van 
feiten maar veel praktische voorbeelden. Ed Heining van Best Buy Bikes: “Wij proberen de gasten 
bij het verhaal te betrekken om zo discussies te ontlokken en iemand na te laten nadenken waar we 
mee bezig zijn.  Als motor- en scooterrijder zijn we als groep in allerlei opzichten erg kwetsbaar. Denk 
aan de enorme uitdagende motorvermogens, de slechte naam als gevolg van wangedrag welke een 
kleine groep onder ons aan de motorrijder “schenkt”, kwetsbaarheid bij een ongeval en soms moeilijke 
zichtbaarheid en als gevolg hoge verzekeringspremies. Allemaal punten die aan bod komen op deze 
avond. 
Indien u geïnteresseerd bent kunt u zich aanmelden middels een mailtje naar info@bestbuybikes.nl  
of telefoontje plegen op 0297-255076. Uiteraard staat de koffie klaar.

Shark Helmen

2013 was voor Best Buy Bikes een erg goed jaar 
voor wat betreft de helmen-verkoop van het ge-
renommeerde merk Shark . Zo goed zelfs dat wij 
in onze showroom een “Shark-Exclusive-Corner” 
gaan inrichten. 

Aan de start van het nieuwe motorseizoen kun-
nen wij de 2014-collectie zo compleet mogelijk 
presenteren om u nog beter van dienst te kunnen 
zijn. Nu al hebben wij hiervan een aantal model-
len op voorraad.

Ook van de topmerken Scorpion en Premier heb-
ben wij een ruime collectie op voorraad en bieden 
u ook hiervoor graag de servicemogelijkheid aan.

Bouwjaar 1998
Kilometerstand: 23.703 KM

Op deze in nieuwstaat verke-
rende motor berekenen wij geen 
kosten rijklaar maken t.w.v. 
€ 249,- en is de eerste kleine 
onderhoudsbeurt t.w.v. € 150.- 
voor rekening van Best Buy 
Bikes. Bovendien is hij de eerste 
veertien dagen na aflevering 
gratis allrisk verzekerd.  

Uw voordeel op deze prach-
tige toermotor compleet met 
zadeltassen: meer dan € 400,-!

Motorhoezen 
vanaf € 39,50

Motorverhuur 2014

Bent u wel in het bezit van een motorrijbewijs 
maar heeft u nog geen motor of wilt u gewoon 
eens een andere motor proberen? 
Voor motorhuur bent u bij Best Buy Bikes aan het 
juiste adres. Per maart 2014 is er weer een nieuw 
verhuurprogramma met een nieuw assortiment 
motoren! 

Motornieuws Honda

In 2013 introduceerde Honda de CB1100, een moderne interpretatie van de legendarische CB750 
Four, de eerste echte Superbike waarmee Honda de motorwereld in 1969 totaal verraste. De motor 
kreeg zelfs een luchtgekoeld motorblok dat samen met de klassieke lijnen van de bolle tank, de ronde 
koplamp en een zijwaarts geplaatste 4-in-2-in-1 uitlaat voor een nostalgisch uiterlijk zorgde. Tegelijker-
tijd gaven de lichtmetalen velgen en het ABS-remsysteem met zijn zwevend gelagerde voorremschij-
ven aan dat het hier wel degelijk om een moderne en goed geoutilleerde motorfiets ging.

Voor 2014 versterkt Honda het 
nostalgische imago van deze 
super naked met de CB1100EX. 
Dat doet Honda onder meer door 
de toepassing van spaakwielen, 
dubbele uitlaatdempers, andere 
zijpanelen, gewijzigde knipper-
lichten en een hoger geplaatste 
koplamp. Ook het comfort voor 
rijder en passagier is verbeterd 
dankzij een dikker en prettiger 
gepolsterd zadel, terwijl de pas-
sagiershandgreep nu meer in stijl 

is gebracht met de motoren uit de jaren zestig. De grotere tank geeft een nog ruimer actieradius en 
het dashboard kreeg extra mogelijkheden. Ook de techniek werd voor 2014 verfijnd. Het kloppende 
hart van deze prachtige naked bike is de prachtig vormgegeven, luchtgekoelde viercilindermotor. Deze 
is voorzien van dubbele bovenliggende nokkenassen en van een balansas, die voor een trillingvrije 
loop zorgt. Nieuw is dat dit koppel bij de CB1100EX wordt doorgegeven via een zesversnellingsbak. 
De extra versnelling dient als overdrive, zodat de CB1100EX nog zuiniger met brandstof omspringt.

25 % Voorraad korting 
op Sidi sportlaarzen

Motornieuws Yamaha

35 jaar “levende” motorgeschiedenis Gebouwd om te personaliseren. Deze imposante ééncilindermo-
tor heeft altijd al de harten gestolen van motorrijders. En toen we de originele Yamaha SR400 meer 
dan 30 jaar geleden introduceerden, werd hij een favoriet van motorrijders die verlangden naar een 
eenvoudige, wendbare en plezierige motorfiets. In de loop der jaren is er altijd enorme belangstelling 
voor de SR blijven bestaan. En nu staat de Yamaha SR400 op het punt om onlosmakelijk deel te gaan 
uitmaken van het dagelijks leven van een geheel nieuwe generatie motorrijders die waardering heb-
ben voor de blijvende aantrekkingskracht. Deze tijdloze retrolook straalt charme en authenticiteit uit, 
waar je ook kijkt. Daarnaast biedt de SR400 u eindeloos veel mogelijkheden om uw eigen caféracer, 
bobber of street scrambler te creëren.

Wilt u een paar maal per jaar de 
Nieuwsbrief van Best Buy Bikes 
ontvangen? Meld u dan aan via 

info@bestbuybikes.nl


