€ 6.850,-

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

Suzuki
€ 6.850,m
m
2013

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Outboard Occasions
De Feart 19
9247 CK Ureterp
0512 764 766
https://www.outboard-occasions.nl

Basisinformatie
Merk :

Suzuki

Type :

70 Pk Efi, 50 Draaiuren, Nr: 2619

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2013

Prijs :

6.850,-

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Motor
Merk :

Suzuki

Type :

70 Pk Efi

Bouwjaar motor :

2013

Vermogen in PK :

70

Brandstof :

Benzine

Aantal cilinders :

4

Volledige Omschrijving
Nette Suzuki 70 PK EFI 4-takt.
Bouwjaar 2013 met slechts 50 draaiuren!
Langstaart met powertrim, elektrische start en afstandsbediening.
Stille en zuinige 4-cilinder injectiemotor, loopt en koelt perfect.
Wij zijn officieel Suzuki dealer.
Compleet geleverd incl. schakelkast, kabels en teller. Wij zijn officieel Dealer van de topmerken Yamaha, Suzuki, Evinrude
E-tec en Tohatsu!
T/m 250 pk uit voorraad leverbaar!

Specialist in buitenboordmotoren
Wij van Outboard Occasions zijn gespecialiseerd in het verkopen, repareren en onderhouden van nieuwe & gebruikte
buitenboordmotoren. Wij hebben altijd minimaal 400 motoren op voorraad, in alle soorten en maten: van oud tot jong, van 2
pk tot 250 pk, of zelfs meer. Het volledige, actuele aanbod vindt u op onze website. Wanneer u een motor bestelt, kunnen
wij deze ook bij u thuis afleveren.
Zorgeloos varen
Alle motoren worden volledig nagekeken voordat wij ze verkopen. Daarnaast krijgt u op al onze gebruikte motoren altijd
gratis een vaarseizoen garantie. Mochten er toch nog problemen voordoen dan staan wij voor u klaar. Zo heeft u de
zekerheid van een goede motor en een zorgeloos vaarseizoen.
Motor inruilen?
Wilt u uw (oude) motor inruilen? Dat is geen probleem. Bij ons krijgt u altijd een reÃ«le prijs.
Heeft u specifieke wensen, wilt u meer informatie of een afspraak maken?
Bel: 0512-764766 of bezoek onze website.

