Op www.motormarkt.nl stond de volgende advertentie:
BMW R 1200 GS
2014, alpine weis, 53.885 km, € 10.990,Deze BMW R 1200 GS is voorzien van nagenoeg alle
opties die er te koop waren. Dealer onderhouden
(boekje erbij en ingevuld), Banden schijven, blokken zijn
nog meer dan genoeg om een flinke ronde mee te
rijden. Alle opties die er in 2014 te koop waren zitten er
op (behalve schakelassistent), Dus wel:
handvatverwarming, witte LED knipperlichten, 5 rijmodi,
ABS, ASR, ESA cruisecontrol, navi voorbereiding, LED
koplamp met dagrijlicht, handkappen, uitgebreide
boordcomputer en dan ben ik vast nog wel wat vergeten.
De motor is rondom netjes maar geen 10, hier en daar
een klein plekje voor onze winters Het is een origineel
Nederlandse motor Bouwjaar 2014 en de kilometerstand
is 53885 km #GS #BMW #R1200GS Een beller of apper
is altijd sneller! 06-53631480 Nu ook de mogelijkheid om
je motor te financieren en te verzekeren! Vraag naar de
voorwaarden. Let op: lenen kost geld! Bezorgen door
heel Nederland is mogelijk tegen meerprijs. Deze motor
staat te koop bij Witteveen Motoren. Je bent van harte
welkom om te komen kijken naar de motor. Het
ongezien bieden hecht ik geen waarde aan. Ben je
serieus: bel, mail of whatsapp 06-53631480 en je krijgt
vlot antwoord. Is dit niet de motor die je zoekt, kijk gerust
bij mijn andere advertenties op
www.witteveenmotoren.nl of daar iets bij staat voor je.
Zoek je iets speciaals: waarschijnlijk kan ik dat voor je
vinden. Omdat ik voornamelijk online werk heb ik
flexibele tijden, om teleurstellingen te voorkomen kun je
het beste een afspraak maken. Vrijwaren, te naam
stellen en pinnen kan allemaal hier op locatie. Natuurlijk
ben ik ook altijd op zoek naar mooie handel, heb je iets
in de schuur staan: foto maken en contact opnemen. .
ABS, Alarmsysteem, Anti Blokkeer Systeem, Anti Slip
Control, Bandenspanningscontrolesysteem,
Boordcomputer, Cruise control, Elektrisch variabele
schokdemperafstelling, Handvatverwarming, LED
dagrijverlichting, LED koplampen, Middenstandaard,
Rijmodi, Traction control, Windscherm. Segment: Allroad; Vermogen: 125PK; 2 cilinders; 1.170cc; Gewicht:
225kg; Laadvermogen: 225kg; GVW: 450kg; Wielbasis:
151cm; 5,0 l/100km; Dealer onderhouden
(onderhoudsboekjes aanwezig); 47-MF-GN
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