€ 10.900,-

Merk:
Prijs:
Lengte:
Breedte:
Romp materiaal:
Bouwjaar:

Suzuki
€ 10.900,m
m
2019

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Boatland Boatservice Dannijs
Setheweg 18
7942 LB Meppel
0522240511
www.boatland.nl

Omschrijving
De perfecte start van uw nieuwe vaarseizoen; een nieuwe
buitenboordmotor. Wij hebben een grote partij overjarige Suzuki
motoren liggen van bouwjaar 2018 en 2019. Deze kunnen wij
voor een zeer scherpe prijs leveren!De DF140A is voorzien van tal
van systemen om de prestaties te optimaliseren en de uitstoot te
verlagen, onder alle omstandigheden. Ook is de motor eenvoudig
te starten door het Keyless Start System die gelijkertijd
functioneert
als
startonderbreker
om
diefstal
te
voorkomen.Elektrisch startsysteemPropeller in maat naar
keuzeKeyless Start System voor eenvoudig starten en
diefstalpreventie3 jaar garantie (5 jaar icm servicecontract bij

Boatservice Dannijs)Ook voor meer of minder vermogen, of een
ander merk motor bent u bij ons aan het goede adres. Voor een
messcherpe aanbieding kunt u contact opnemen met:Boatsservice
Dannijs B.V. / Boatland.deSetheweg 187942 LB MeppelT: 0031
(0) 522-240511

Basisinformatie
Merk :

Suzuki

Type :

140 Atl/atx Overjarig Scherpe Aanbiedingsprijs!

Staat van onderhoud :

Nieuw

Bouwjaar :

2019

Prijs :

10.900,-

Valuta :

Eur

BTW :

Volledige Omschrijving
De perfecte start van uw nieuwe vaarseizoen; een
nieuwe buitenboordmotor. Wij hebben een grote partij
overjarige Suzuki motoren liggen van bouwjaar 2018 en
2019. Deze kunnen wij voor een zeer scherpe prijs
leveren!De DF140A is voorzien van tal van systemen
om de prestaties te optimaliseren en de uitstoot te
verlagen, onder alle omstandigheden. Ook is de motor
eenvoudig te starten door het Keyless Start System die
gelijkertijd functioneert als startonderbreker om diefstal
te voorkomen.Elektrisch startsysteemPropeller in maat
naar keuzeKeyless Start System voor eenvoudig starten
en diefstalpreventie3 jaar garantie (5 jaar icm
servicecontract bij Boatservice Dannijs)Ook voor meer
of minder vermogen, of een ander merk motor bent u
bij ons aan het goede adres. Voor een messcherpe
aanbieding kunt u contact opnemen met:Boatsservice
Dannijs B.V. / Boatland.deSetheweg 187942 LB
MeppelT: 0031 (0)

