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COMO PEDIR O 
SEU DESCONTO DE 40€

Compre e instale  
um conjunto de pneus 
Dunlop incluídos nesta 
promoção, entre 1 de abril  
e 31 de maio de 2019

Aceda a  
www.dunlopmotorewards.eu 
e preencha o formulário

Carregue uma cópia 
do seu recibo com IVA

Receberá o seu 
desconto de 40€ 
diretamente na sua 
conta bancária

* DETALHE DA PROMOÇÃO 
A campanha "Missão: aderência" começa no dia 1 de abril de 2019 e termina no dia 31 de maio de 2019. Para informações mais detalhadas, leia os Termos e 
Condições da campanha em www.dunlop.pt e/ou na página web da promoção www.dunlopmotorewards.eu

COMPRE
UM CONJUNTO DE

PNEUS E RECEBA

PERÍODO DE VALIDADE 
LIMITADO

40€
DE DESCONTO*



* DETALHE DA PROMOÇÃO 
A campanha "Missão: aderência" começa no dia 1 de abril de 2019 e termina no dia 31 de maio de 2019. Para informações mais detalhadas, leia os Termos e 
Condições da campanha em www.dunlop.pt e/ou na página web da promoção www.dunlopmotorewards.eu

Excelente desempenho, tanto nas suas estradas 
favoritas como nos circuitos mais exigentes.
/  Equilíbrio único entre um esforço de condução 

reduzido e uma aderência em curvas otimizada. 
/  Manobrabilidade divertida e segura na 

estrada com desempenho de competição 
em circuito.

/  Aderência otimizada graças ao novo design 
Speed Vent Tread (SVT).

/  Desempenho uniforme e mais duradouro, 
resistente em qualquer situação, que 
proporciona uma aderência fiável e segura.

Desempenho, manobrabilidade e resistência 
anteriormente reservados às equipas de 
competição.
/  Estrutura concebida para permitir entradas mais 

rápidas nas curvas e reduzir o esforço na direção. 
/  O sistema NTEC permite ajustar a pressão a todas 

as condições do circuito. 
/  Aperfeiçoamento dos compostos da área de 

contacto e dos ombros para uma aderência 
máxima em piso seco. 

/  Nova estrutura para uma resistência superior e 
melhores desempenhos em circuitos.

Concebido para motas de hypersport e supernaked, 
proporciona uma melhor aderência e mais 
quilometragem, dando-lhe toda a confiança em 
todos os momentos. 
/  Aumenta a segurança em superfícies molhadas e 

oferece um excelente desempenho em diversas 
condições meteorológicas adversas.

/  O novo desenho garante um menor esforço da 
direção, uma maior capacidade de resposta e 
excelente manobrabilidade da sua moto.  

/  Excelente manobrabilidade em todo o tipo de 
estradas: aquecimento mais rápido, expulsão 
eficiente da água e desgaste uniforme.

/  Aumenta a durabilidade dos compostos, o que 
proporciona maior aderência e quilometragem e 
um excelente desempenho.

NOVO



ESCOLHA A
DUNLOP E DESFRUTE

DO MELHOR
DESEMPENHO.

O pneu sport-touring que oferece uma 
aderência e um rendimento mais fortes para 
uma duração máxima.
/  Desenho inovador da banda de rodagem que 

permite que o pneu mantenha o rendimento 
durante mais tempo. 

/  Aderência melhorada em piso seco e molhado. 
/  Novo composto de alto desempenho para um 

menor desgaste por quilometragem. 
/  Redução significativa do sobreaquecimento 

prematuro e do esforço na direção.

Alia o desempenho de estrada e de sport-touring e 
combina-os com o espírito de aventura.
/  A nova construção do pneu dianteiro melhora a 

manobrabilidade nas motos de aventura atuais de 
1000 e mais de 1200 cc.

/  Os pneus traseiros estão equipados com a 
tecnologia Multi-Tread (MT), que combina uma 
quilometragem elevada e uma excelente 
aderência em curvas.

/  Além disso, os pneus traseiros dispõem de 
carcaças fabricadas a partir de rayon para 
acompanhar os compostos MT e oferecer uma 
melhor quilometragem.

/  O composto traseiro baseado no RoadSmart III 
ajuda a aumentar a resistência.

American Elite é a gama de pneus para os 
motociclos norte-americanos, desenhada, 
testada e produzida nos EUA.
/  Desgaste uniforme e funcionamento 

silencioso sob todas as condições, tanto em 
piso seco como molhado.

/  Integra um composto de longa duração no 
centro do pneu traseiro. 

/  Equilíbrio ideal entre conforto, condução 
melhorada e vida útil do pneu. 

/  Disponível numa grande variedade de 
tamanhos e tipos de flancos: preto, branco 
estreito (NW) e branco largo (WWW). 
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OPTE POR UM MELHOR 
DESEMPENHO:
REEMBOLSO DE 40€.
Opte por pneus Dunlop para desfrutar de uma 
aderência extraordinária em todas as condições e 
obter um reembolso de 40€. Desde corridas cheias 
de adrenalina em pistas até à condução nos trilhos 
mais remotos, a nossa gama seleta proporciona-lhe 
sempre um excelente desempenho.

A nossa gama exclusiva inclui os pneus vencedores 
de testes  RoadSmart III, SportSmart TT e GP Racer 
D212, bem como o TrailSmart MAX, um pneu que 
combina um desempenho em estrada e de Sport 
Touring com um verdadeiro espírito aventureiro. 

Incluímos também o novo SportSmart Mk3, o nosso 
mais recente pneu hypersport de elevado 
desempenho que se adapta a todas as condições. 

Siga as instruções desta brochura e em breve estará 
pronto para desfrutar de uma condução muito mais 
apaixonante com a carteira mais pesada.
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BREVEMENTE...

Siga-nos...

www.dunlop.pt

CARIMBO DO DISTRIBUIDOR

*DETALHES DA PROMOÇÃO 

A campanha "Missão: aderência" começa no dia 1 de 
abril de 2019 e termina no dia 31 de maio de 2019. Para 
informações mais detalhadas, leia os Termos e Condições 
da campanha em www.dunlop.pt e/ou na página web da 
promoção www.dunlopmotorewards.eu



MISSÃO:
ADERÊNCIA.

COMPRE
UM CONJUNTO DE

PNEUS E RECEBA

PERÍODO DE VALIDADE
LIMITADO

40€
DE DESCONTO*


