
OPTE PELO DESEMPENHO. 
ESCOLHA DUNLOP.

COMO PEDIR O SEU 
DESCONTO DE 40€

Compre e monte um conjunto 
de pneus Dunlop incluído na 
promoção, entre 1 de junho  
e 31 de julho de 2020

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 

COMPRE UM 
CONJUNTO

DE PNEUS E RECEBA

PERÍODO DE VALIDADE 
LIMITADO

40€
DE DESCONTO*

1 2

3 4

*DETALHE DA PROMOÇÃO 
A campanha “Missão Aderência” começa no dia 1 de junho de 2020 e 
termina no dia 31 de julho de 2020. Consulte os Termos e Condições da 
campanha em dunlopmotorewards.eu para mais informações.

Pneu GT para uma aderência e desempenho 
mais resistente e duradouro.
/  Composto de elevado desempenho e 

resistente ao desgaste para uma maior 
quilometragem 

/  Menor esforço de direção e redução do 
sobreaquecimento prematuro 

/  Desenho inovador do piso para a máxima 
aderência e desempenho 

/  Melhor aderência em piso seco e molhado 

Máximo desempenho, tanto nas suas 
estradas favoritas como nos circuitos  
mais exigentes.
/  Equilíbrio único entre esforço de direção  

e ótima aderência nas curvas 
/  Aderência otimizada graças ao novo 

desenho do piso Speed Vent Tread (SVT) 
/  Desempenho uniforme e mais duradouro 

com uma aderência fiável e segura
/  Condução divertida e segura na estrada, 

com desempenhos de competição  
em circuito

Desempenho, manobrabilidade e 
resistência anteriormente reservados às 
equipas de competição.
/  Entradas mais rápidas nas curvas e menor 

esforço de direção 
/  O sistema NTEC permite ajustar a pressão 

a qualquer exigência do circuito 
/  Compostos melhorados na parte superior 

e inferior para uma máxima aderência em 
piso seco 

/  Estrutura concebida para uma melhor 
resistência e desempenho em circuito

NOVO

NOVO

Pneu para motos Harley-Davidson, 
concebido, testado e fabricado nos EUA.
/  Desempenho e desgaste silenciosos em 

piso seco e molhado 
/  Pneu traseiro com composto de longa 

duração no centro do piso 
/  Combinação ideal entre condução, 

conforto e duração do pneu 
/  Disponível em várias medidas e flancos: 

preto, branco estreito e branco largo 

Trailmax Meridian é o pneu perfeito para  
as motos de Trail que procuram aventuras.
/  Desenho inovador do piso para uma 

maior segurança em todas as condições
/  A carcaça de rayon controla melhor 

o calor e proporciona uma maior 
quilometragem

/  Compostos e resinas de última geração 
que proporcionam uma melhor aderência
em piso molhado

/  A Tecnologia Multi-Tread (MT) aumenta a 
aderência nas curvas e a vida do pneu

Nova categoria de pneus: Crossover.
Combina o ADN dos pneus Hypersport,  
Trail e GT com uma nova marcação M+S.
/  Compostos e resinas de última geração 

que proporcionam o máximo desempenho
/  Condução Hypersport e estabilidade 

otimizada a alta velocidade graças à sua 
Fórmula Dianteira Dinâmica (DFF)

/  Tecnologia 4Seasons e sílica de alta 
densidade para uma aderência 
excecional em piso molhado e frio

/  Desenho único do piso que proporciona 
uma versatilidade total durante todo o  
ano, em todas as condições

Desempenho Hypersport com uma melhor 
aderência em todas as condições. 
/  Excelente desempenho em piso molhado 

e em condições meteorológicas adversas 
/  Aquecimento mais rápido, ótimo 

escoamento da água e desgaste uniforme 
/  Maior capacidade de resposta, menor 

esforço de direção e uma melhor 
condução em linha reta 

/  Compostos melhorados para 
uma aderência extra, uma maior 
quilometragem e um excelente 
desempenho 
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ACELERE O SEU REEMBOLSO INDICANDO QUE COMPROU NA BIHR

https://dunlopmotorewards.eu/
https://www.dunlop.eu/pt_pt/motorcycle.html#/
https://dunlopmotorewards.eu/
https://dunlopmotorewards.eu/


/dunlop.portugal @dunlop_pt

COMPRE UM 
CONJUNTO

DE PNEUS E RECEBA

PERÍODO DE VALIDADE 
LIMITADO

40€
DE DESCONTO*

Siga-nos...

www.dunlop.pt

CARIMBO DO DISTRIBUIDOR

OPTE POR 
MAIS DESEMPENHO
E DEVOLVEMOSLHE 40€.
Escolha pneus Dunlop para obter a máxima 
aderência em todas as condições e receba 40€ de 
reembolso. Desde os dias de circuito cheios de 
adrenalina até às estradas mais remotas, a nossa 
gama proporciona um desempenho excecional.

Esta gama inclui GP Racer D212, SportSmart Mk3 e o 
popular RoadSmart III, além do novo MUTANT, que 
combina o ADN Hypersport com Trail, Supermotos e 
GT, mesmo em estradas molhadas. MUTANT é o 
primeiro pneu de uma categoria de pneus 
totalmente inovadora: Crossover. 

Incluímos também o novo Trailmax Meridian que, 
com um melhor desempenho e uma maior 
quilometragem, é o companheiro ideal para viver 
novas aventuras.

Siga as instruções e desfrute da sua moto ao mesmo 
tempo que poupa dinheiro.

*DETALHES DA PROMOÇÃO
A campanha “Missão Aderência” começa no dia  
1 de junho de 2020 e termina no dia 31 de julho de 2020. 
Consulte os Termos e Condições da campanha em 
dunlopmotorewards.eu para mais informações.

MISSÃO:
ADERÊNCIA.
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bihr.eu
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