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Se você gosta de pilotar motocicle-
tas e, mais ainda, pilota com emoção 
e participa de trilhas, de enduro, de 
veloterra, de motocross, estes mo-
mentos de adrelina sob duas rodas, 
você tem que conhecer a  loja Extremo 
Off-road.

Há cinco anos no mercado of-
f-road, a loja comercializa tudo para 
trilha, enduro, veloterra e motocross, 
oferecendo aos clientes as melhores 
marcas, entre as quais estão Alpi-
nistars, Asw, Fly, Bell, Biker, Anker 
MXF, Foco Racing. Da motocicleta 
ao piloto, oferece toda a estrutura 

para o esporte off-road, agregando 
segurança nas pistas, além de muito 
estilo ao piloto.

Trabalha com produtos de alta 
qualidade e com o preço que cabe no 
seu bolso. E, ainda, para favorecer o 
cliente e facilitar a compra, parcela 
tudo em até 10 vezes. A Extremo 
Off-road fica na Avenida Indepen-
dência, nº 1750, em Santa Cruz do 
Sul. Atende pelo telefone/WhatsApp 
9.9860-0225. Venha conhecer a loja e 
aproveite para verificar os lançamen-
tos de 2019 e curtir o novo ano com 
muita adrelina.

A Motomecânica do Alemão é 
uma empresa de tradição em Vera 
Cruz. Está no ramo de motocicletas 
há 32 anos, sempre oferecendo qua-
lidade e serviços de referência aos 
clientes. A empresa trabalha com 
peças e acessórios para motos, retí-
fica de motores, injeção eletrônica, 
revisão completa, troca de óleo e 
tudo que você precisa para deixar 
em dia o seu veículo de duas rodas 
e garantir rodar com segurança.

O atendimento na empresa é 
familiar, sempre atento às neces-
sidades do cliente. Para facilitar o 

serviço, a Motomecânica do Alemão 
aceita todos os tipos de cartão, e 
oferece, ainda, orçamento sem com-
promisso. Além disso, a equipe é 
qualificada e sempre pronta a bem 
atender e resolver os problemas da 
sua moto.

Para quem ainda não conhece a 
empresa, o endereço é a rua Inten-
dente Koelzer, 982, em Vera Cruz. 
Os telefones de contato são 3718-
1569 e 99964-6166. Venha conhecer 
nossos serviços e nossos produtos, 
nossa equipe está aguardando a 
sua visita. 

Os cuidados com a sua motocicleta 
devem ser feitos com uma periodi-
cidade curta, seja sua moto de uso 
geral ou para trilhas. A Mototec tem 
15 anos de experiência neste mercado 
e total atenção ao veículo do cliente.

A Mototec efetua troca de óleo, dis-
ponibiliza peças em geral e revisão. 
Ainda, oferece uma linha de capace-
tes infantil e adulto, certificados. Na 
linha de produtos, tem à disposição 
do cliente pneus, tanto para rua como 
para motocicletas que são usadas em 
trilhas.

A empresa facilita o pagamento e 

aceita todas as bandeiras de cartões.
Para maior comodidade e conforto 

do cliente, a empresa busca a sua 
motocicleta em casa. O atendimento 
familiar realizado garante a fideliza-
ção do cliente. 

A Mototec atende de segun-
da a sexta-feira, das 7 horas às 
11h30min e das 13 às 18 horas. 
Para qualquer dúvida ou mesmo para 
saber mais dos nossos serviços, os 
contatos são os telefones 3718-3988  
99978-0826. A Mototec fica na aveni-
da Nestor Frederico Henn, 2800, em 
Vera Cruz.

OMERCIAL

Pilotar moto também é um esporte
Além de um meio de transporte 

amplamente utilizado, a motocicleta 
também serve aos aventureiros e 
esportistas, aqueles que gostam da 
adrenalina e da emoção sobre duas 
rodas. Muito além da estética da 
moto e dos acessórios utilizados pelo 
piloto, é imprescindível que o veículo 
esteja com a manutenção em dia, e 
que os equipamentos de segurança 
sejam certificados, para evitar qual-
quer dano.

Seja a sua paixão por motocross, 
velocross, veloterra, trilhas, nunca 
deixe de utilizar os equipamentos 
recomendados. Da mesma maneira, 
mantenha a manutenção do seu veí-
culo em dia, certificando-se do per-
feito funcionamento da motocicleta 
antes de partir para a aventura. Há 
muitas lojas e oficinas especializadas 
na região, que oferecem qualidade e 
preço adequado para o esporte. Con-
fira, abaixo, algumas delas.   
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