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Deze zomer is de Suzuki Swift te koop in speciale actie-
uitvoering; de Bandit. Deze aantrekkelijke auto, in drie- of 
vijfdeurs uitvoering, wordt in beperkte oplage geproduceerd 

dus mis ’m niet. U herkent hem aan zijn zeer complete 
uitrusting en zijn uiterst scherpe prijs. Kom nu bij ons langs 
en strijk uw beloning op.

De Suzuki Swift 1.3 Bandit. Tijdelijk voor € 14.919,-
In 5-deurs uitvoering tijdelijk voor € 15.412,-

•  Standaard automatische 
airconditioning

•  Standaard aluminium 
effecten op de 
audio-installatie

•  Standaard met leder 
bekleed stuurwiel

•  Standaard 
radio/CD-/MP3-speler

•  Standaard 
sportstoelen voorin

•  Standaard stoelbekleding 
zwart/grijs

•  Standaard 
uitlaatsierstuk

•  Standaard 
dakspoiler in 
carrosseriekleur

•  Standaard 
metaalkleur

•  Standaard 
lichtmetalen velgen 

•  Standaard 
acht airbags 

•  Standaard 
mistlampen voor 

Alle prijzen zijn geadviseerde verkoopprijzen, voor afl evering importeur. Geadviseerde verkoop-
prijs is incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken, verwijderingsbijdrage en legeskosten. 
Leaseprijs vanaf € 314,- per maand o.b.v. Full Operational Lease, benzine 
48 mnd, 20.000 km/p.j., 75% no-claim en excl. accessoires, brandstof e.d. Wijzigingen 
voorbehouden.

Brandstofverbruik 2004/3/EC (benzine): 4,7 - 6,8 l/100 km, 14,7 - 21,3 km/l, CO2-uitstoot: 124 - 171 g/km.

Automobielbedrijf Eilander
Mussenkampseweg 8, 8181 PK  Heerde, Tel. (0578) 692 705

Nieuw
De Swift Bandit
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 WWW.MOTORPLAZA.NET 
 

 

Motorrijden is passie! Van start tot finish zoekt u als motorliefhebber het beste waar voor uw geld. Dan 
bent u bij Motorplaza in goede handen. Wij zijn in Noord Nederland de grootste aanbieder van motoren en 
alles wat daarbij hoort. Wij staan, als exclusief BMW Motorrad dealer, voor kwaliteit en service. Al onze 
producten en diensten worden met dezelfde passie geleverd die u als motorrijder ook heeft voor uw 
hobby. 

Met vestigingen in Heerenveen en Groningen kunt u ons makkelijk bereiken. Sinds 2012 hebben we aan de 
A7 twee geweldige zichtlocaties en vindt u ons makkelijk aan de snelweg.  

We kunnen u in alles wat met motorrijder te maken heeft van dienst zijn, zoals:   

• Alle nieuwe BMW modellen in onze showroom 

• Onze wisselende voorraad van circa 300 gebruikte motoren van alle merken 

• Uitgebreide kledingshop van merken zoals BMW, Dainese, IXS, Alpinestars, Bering, Büse,                               
Schuberth, AGV, Shark, Nolan, enz. 

• Experts op het gebied van navigatie en intercom 

• Leverancier van alle accessoires voor elk merk motorfiets 

• Professionele werkplaats voor al het onderhoud aan uw motorfiets en een snelle vakkundige 
schadeafwikkeling 

• Online aanschaf kleding en accessoires via onze web shop ( www.motorplaza.net ) 

• Diverse financiële oplossingen voor zakelijke en particuliere lease 

 

Motorplaza Groningen     Motorplaza Heerenveen 

Kieler Bocht 57      Mars 24 

9723 JA  Groningen     8448 CP Heerenveen 

050-5470100      0513-683239 

info@motorplazagroningen.nl    info@motorplazaheerenveen.nl 

GRONINGEN HEERENVEEN 
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      Bike Repair Shop Salland. 
 
  
Een goede en betrouwbare partner in dienst van u: de klant en de motor. 
Onze visie is gefocust op het onderhouden, repareren en customizen van uw motorfiets. 
 
Wij zijn een universeel motorbedrijf, met Triumph, Harley-Davidson én Japans als specialisatie. We hebben de 
expertise, kennis en gereedschappen in huis om uw motor te onderhouden.  
 
Wij werken met kwaliteitsproducten zoals Castrol, Eurol, Forté, K&N, NGK, etc etc 
 
Ook nieuw in onze werkzaamheden is het wrappen van motorfietsen en auto’s. Als u (tijdelijk) een andere kleur 
wilt en u wilt de originele lak behouden dan is het beplakken met Vinyl in de gewenste kleur eventueel met print 
een zeer goede optie. 
 
 
Bike Repair Shop Salland 
Telfordstraat 13a 
8013 RL Zwolle  
Tel: 06-48 93 92 16 
www.bikerepairshopsalland.nl 
info@bikerepairshopsalland.nl 
 
Volg ons ook op Facebook 
 
Aangepaste openingstijden: 
Maandag: 09:00-17:30 uur  
Zaterdag: 09:00-16:30 uur 
s’Avonds op afspraak 
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Uw adres voor o.a.   
* verf  * schuifkasten 
* behang  * verlichting 
* binnenzonwering  * plaatmateriaal 
* buitenzonwering  * gereedschappen 
* horren * hout  

 
 
 

 
 



AART ZWERUS VOF 
Flessenbergerweg 1  

8191 LH Wapenveld  

Tel: 038-4478537  

Fax: 038-4478909  
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Het adres voor
APK en onderhoud

van alle merken auto’s

Ook voor ALLE winterbanden
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