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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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      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 



FEESTAVOND!!!
19 november 2016

Zwolse mosterdsoep  ●  eiersalade  ●  rundvleessalade

varkenshaas in roomsaus  ●  kipfilet in kerriesaus  ●  ovengegaarde zalm
rundvlees stoofschotel  ●  kipsate in pindasaus

gebakken aardappelen  ●  rauwkost  ●  frites  ●  rijst

ijs

Restaurant De IJsselhoeve

Kosten 25 euro p.p. all-in (bier, wijn, fris) • 19.30-23.00u • Betalen vóór 7 november 
Bank NL18 RABO 0396 5435 88 • Restaurant De IJsselhoeve, IJsseldijk 46, Veessen
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Het adres voor
APK en onderhoud

van alle merken auto’s

Ook voor ALLE winterbanden
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