SALON SPECIAL

NIEUWIGHEDEN & PROMO’S // NOUVEAUTÉS & PROMOS

NEW

CRUISYM 125
€ 4.399
JET 14 125 LC
€ 2.999

PROMO

BRANDSTOF

CHEQUE

C ARBURANT

€ 125

PROMO

PROMO

TER WAARDE VAN
D’UNE VALEUR DE

CHEQUE €125

HELITE AIRBAG MOTORVEST

Bij aankoop van een 125cc SYM model, ontvangt u
een tankkaart van Q8 ter waarde van € 125.

Bij aankoop van een Maxiscooter (+125cc), ontvangt u voor €1 extra
een airbag motorvest ter waarde van € 599.

À l’achat d’un scooter SYM 125cc, vous recevez
une carte de carburant Q8 d’une valeur de 125 €.

À l’achat d’un Maxiscooter (+125cc), recevez aussi, pour 1 € de plus,
une veste de moto avec airbag d’une valeur de 599 €.

SALON SPECIAL
NIEUWIGHEDEN & PROMO’S
NOUVEAUTÉS & PROMOS
PROMO

NEW

BELVILLE
125CC
EURO 4

BRANDSTOF

CHEQUE

CARBURANT

€ 125
TER WAARDE VAN
D’UNE VALEUR DE

Bij aankoop van een 125cc model, ontvangt u een tankkaart van Q8 ter waarde van € 125.
À l’achat d’un scooter 125cc, vous recevez une carte de carburant Q8 d’une valeur de 125 €.

PROMO

€2.999
NEW

DJANGO

PROMO

50CC / EURO 4

HELITE AIRBAG
Helite airbag motorvest: bij aankoop van een Peugeot Metropolis,
ontvangt u voor €1 extra een airbag motorvest ter waarde van € 599.
Helite veste de moto avec airbag : à l’achat d’un Peugeot Metropolis, recevez aussi,
pour 1 € de plus, une veste de moto avec airbag d’une valeur de 599 €.

reeds vanaf
à partir de

€2.399

SALON SPECIAL
SENDA SM DRD Xtreme
50CC / EURO 4

PROMO
ZULUPACK BANDIT 25L
À l’achat d’une Derbi, recevez aussi, pour 1 € de plus,
un sac a dos Zulu Bandit d’une valeur de 90 euro.
Bij aankoop van een Derbi, ontvangt u voor €1 extra
een Zulu Bandit rugzak ter waarde van 90 euro.

reeds vanaf
à partir de

€3.199

