Op www.motormarkt.nl stond de volgende advertentie:
Suzuki GSX-S125A
2019, blauw, 1 km, € 4.998,De Suzuki GSX-S125A is een echte street sport, een
flitsend sturende motorfiets met een actieve zitpositie,
een lekkere, vlotte uitstraling en met prestaties, die deze
125 cc-machine tot de koning in zijn A1-rijbewijsklasse
kronen. Nieuwsgierig geworden naar deze motor? Neem
dan contact met ons op via 0252-686226 of
info@bruggeman-motoren.nl Bruggeman Motoren in
Nieuw-Vennep is al meer dan 35 jaar de motorwinkel
van de Randstad. Ons geheim? Grenzeloze passie,
persoonlijke aandacht voor de klant en een torenhoog
serviceniveau! Wij zijn officieel dealer van de merken
Kawasaki, Ducati en Suzuki en hebben altijd ruim 100
scherp geprijsde occasions met garantie op voorraad.
Wij ruilen uw huidige motorfiets graag in, ook inruil van
uw auto, boot of camper is bij Bruggeman Motoren
bespreekbaar. Bovendien kopen wij alle motoren in, bel
of mail ons voor een snel en eerlijk prijsvoorstel!
Bruggeman Motoren is tevens het adres voor
onderhoud, reparatie en schadeherstel van alle merken.
Daarnaast beschikken wij over een uitgebreide
kledingshop met vele topmerken zoals Alpinestars,
Dainese, Rev'It en Shoei. Graag tot ziens in onze
showroom. Wij staan voor u klaar met een goede kop
koffie en een gedegen advies! Bruggeman Motoren
Haverstraat 27 2153 GB Nieuw-Vennep Tel: 0252686226 Email: info@bruggeman-motoren.nl KIJK VOOR
HET COMPLETE AANBOD OP WWW.BRUGGEMANMOTOREN.NL Openingstijden: Maandag - Gesloten
Dinsdag t/m Vrijdag - 8:30 tot 18:00 Vrijdag koopavond
19:00 tot 21:00 (1 maart tot 1 november) Zaterdag - 8:30
tot 17:00. Bel of mail voor de beste prijs!, Bruggeman
motoren sterk in ieder merk! Segment: Sport; 36
maanden garantie; 36 Maanden fabrieks garantie;
PRSU21

Bruggeman Motoren
Haverstraat 27 2153 GB Nieuw Vennep
Tel.1:
0252-686226
Fax:
0252-686898
Internet: www.bruggeman.nu

Email: info@bruggeman.nu
Openingstijden
Maandag : Gesloten
Dinsdag : 08.30 - 18.00
Woensdag : 08.30 - 18.00
Donderdag : 08.30 - 18.00
Vrijdag
: 08.30 - 18.00
Zaterdag : 08.30 - 17.00
Zondag
: Gesloten

www.motormarkt.nl ook voor nieuws, evenementenoverzicht en nog veel meer!

