€ 2.799,-

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

Tohatsu
€ 2.799,1m
m
2019

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Zaal Watersport
Josephine Bakerstraat 39
1311 GB Almere
0643893654
www.zaalwatersport.nl

Basisinformatie
Merk :

Tohatsu

Type :

20pk Langstaart Injectie Buitenboordmotor 4takt

Lengte (m) :

1.00

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2019

Inruil mogelijk tegen :

Alles

Prijs :

2.799,-

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Motor
Merk :

Tohatsu

Type :

Mfs20e L

Bouwjaar motor :

2019

Vermogen in PK :

20

Oliedrukmeter :
Brandstof :

Benzine

Aantal cilinders :

2

Draaiuren :

5

Verbruik (liter/uur) :

2

Keerkoppeling :
Koeling :
Dynamo :
Temperatuurmeter :

Direct

Navigatie & Elektronica
Brandstofmeter :

Volledige Omschrijving
Wij verkopen ALLE A-merken Buitenboordmotoren van Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury, Tohatsu, Evinrude Nieuw en
Gebruikt! Altijd met factuur en inclusief BTW en volledige garantie!Zoekt u een nieuwe Tohatsu buitenboordmotor?De
Tohatsu viertakt buitenmotor biedt kracht, die niet ten koste gaat van het brandstofverbruik, in combinatie met een
uitstekende vermogen-gewichtsverhouding. Daarnaast zijn de motoren voordelig in aanschaf en onderhoud.
Wist u dat Mercury buitenboordmotoren worden gemaakt door Tohatsu? Tohatsu produceert namelijk de kleinere
buitenboordmotoren voor Mercury, Evinrude en Mariner en is daarmee de grootste buitenboordmotor fabrikant.*ZGAN
Tohatsu 20pk Knuppel bediend van â‚¬3549,Nu voor â‚¬2899,- !!
-Hand gestart
-Knuppel bediend
-Langstaart
-Injectie
-4 Takt
-nog 4 jaar fabrieksgarantie!
-Nieuwprijs â‚¬3549,-*ZGAN Tohatsu 20pk Knuppel bediend met elektrische start van â‚¬3849,Nu voor â‚¬2899,- !!
-Elektrisch gestart
-Knuppel bediend
-Langstaart
-4 Takt
-Met fabrieksgarantie!
-Nieuwprijs â‚¬3849,Wij bieden NIEUW o.a. het volgende aan:Tohatsu 2.5 pk nu voor â‚¬699,-Tohatsu 3.5 pk nu voor â‚¬749,-Tohatsu 4 pk nu
voor â‚¬899,-Tohatsu 5 pk nu voor â‚¬999,- Incl. 12L. Tank!!!!!!Tohatsu 6 pk nu voor â‚¬1199,- Incl. 12L. TankTohatsu 6 pk
SailPro nu voor â‚¬1299,-Tohatsu 8 pk nu voor â‚¬1999,-Tohatsu 9.8 pk nu voor â‚¬2099,-Tohatsu 9.8pk Elec start, afst.
bediend nu voor â‚¬2599Tohatsu 15 pk nu voor â‚¬2499,-!!!!!!Tohatsu 15pk Elec start, afst. bediend nu voor
â‚¬2999,-Tohatsu 20 pk nu voor â‚¬2899,-Tohatsu 20pk Elec start, afst. bediend nu voor â‚¬3299,-Tohatsu 30 pk Elec start,
afst. bediend nu voor â‚¬3999,-Uiteraard leveren wij elke

Volledige Omschrijving
buitenboordmotor van Tohatsu nieuw voor de scherpste prijs.
Is dit niet de buitenboordmotor die u zoek? Zaal Watersport levert Buitenboordmotoren voor de beste prijs van:â€¢Yamaha
â€¢Mercury
â€¢Suzuki
â€¢Tohatsu
â€¢Honda
â€¢Evinrude
â€¢Mariner
Wij kunnen u voorzien van alle buitenboordmotoren van 2.5pk tot 450PK!! En we ruilen alle buitenboorbmotoren in!!!
Wij zorgen ervoor dat u buitenboordmotor vaarklaar is en professioneel wordt opgebouwd door een van onze monteurs.
We kunnen u het juiste advies geven en helpen u bij UW keuze.
Wij bieden ook de leukste rubberboten aan van Zodiac, Mercury/Quicksilver, Honwave, Brig, Grant en Gala voor zeer
scherpe prijzen.
Wij bieden u het totale antwoordt voor uw watersport behoefte, u kunt bij ons terecht voor Advies, Aankoop,
Service/Onderhoud, opbouw en inruil. Wij zijn altijd bereikbaar! En op afspraak geopend.
Elke Zaterdag open van 09:00 tot 17:00
De gehele week overdag en savonds op afspraak geopend!
Ook op zondag.
Voor informatie belt of mailt u met,
Mitchell Zaal
Zaal Watersport Almere
Josephine Bakerstraat 39
1311 GB Almere
Tel: 00316-43893654
WhatsApp: 06-43893654
E-mail: info@zaalwatersport.nl

70 , 75 , 80 , 90 , 100 , 115 , 4-takt, 2-takt, 60pk , 70pk , 75pk , 8

www.zaalwatersport.nl
U KUNT BIJ ONS PINNEN
Wij zijn op Zaterdag van 10:00-16:00 geopend!
Wij zijn ook op afspraak geopend! Ook s' avonds en in het weekend! Elektrisch , Electrische , Buitenboord motor ,2 , 3.5 , 4 ,
5 , 6 , 8 , 9.9 , 15 , 20 , 25 , 30 , 35 , 50 , 2pk , 3.5pk , 4pk, 5pk , 6pk , 8pk , 9.9pk ,15pk , 20pk , 25pk , 30pk , 35pk , 50pk ,60 ,

