Op www.motormarkt.nl stond de volgende advertentie:
Triumph TIGER 1200 EXPLORER XRT ABS
2017, lucerne blue, 21.156 km, € 15.490,zeer mooie complete Tiger 1200. Explorer XRT met ABS
van modeljaar. 2017. origineel Nederlandse motor.
accessoires: -origineel 3 delig aluminium. kofferset. heated comfort seats berijder en duo. -hoog electronisch
verstelbaar scherm. -middenbok. -handkappen. -LED
mistlampen. -handvat verwarming. -diverse rijmodi. electronisch verstebare WP vering. voor en achter. Triumph tankpad. Aanvullende opties en accessoires:
Bedrijfsinformatie: Ons mooie bedrijf bestaat in 2022 47
jaar! Sinds 2018 zijn wij dealer van het mooie Benelli.
Ben je nieuwsgierig naar de Imperiale? Of eerder de
Leoncino of de TRK? Kom een kijkje nemen, je bent
welkom! Daarnaast zijn we al sinds de introductie van
1991 gespecialiseerd in het prachtige merk Triumph. Je
bent en blijft bij ons op het goede en vertrouwde adres
voor de aankoop van een nieuwe of gebruikte Triumph
of Benelli, het onderhoud aan Triumph en Benelli
motoren, inkoop van gebruikte Triumph en Benelli
motoren, technisch advies & tuning (Dynojet testbank),
originele en imitatie onderdelen en accessoires, kleding
en gadgets. Inruil van alle merken motorfietsen is
mogelijk. We denken graag met je mee over de
mogelijkheden die er zijn ten aanzien van het
customizen van je motor. Dit alles in ontspannen sfeer,
de koffie staat voor je klaar. Neem gerust de tijd om
even te vertoeven in de showroom, de kledinghoek of de
werkplaats. Brabant Motors Grave * Bosschebaan 9 *
5363 SW Grave * Nederland * +31 (0)486-473650 *
info@brabantmotors.nl * www.brabantmotors.nl * je kan
ons volgen op social media * Whats App +31 (0)486473650. Meer informatie: 12 maanden garantie; BTW
niet verrekenbaar voor ondernemers (margeregeling)
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Openingstijden
Maandag : Gesloten
Dinsdag : 09.00 - 18.00
Woensdag : 09.00 - 18.00
Donderdag : 09.00 - 18.00
Vrijdag
: 09.00 - 18.00
Zaterdag : 09.00 - 17.00
Zondag
: Gesloten

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

