
    ARIE MOLENAAR MOTORS
WWW.ARIEMOLENAARMOTORS.NL

VERBOUWINGSUITVERKOOP
24 t/m 28 OKTOBER a.s.

Arie Molenaar Motors Einsteinweg 4 3404 LK  IJSSELSTEIN  030-6881228 www.ariemolenaarmotors.nl
Molenaar Motors   Einsteinweg 5-7 3404 LE   IJSSELSTEIN  030-6008790 www.molenaarmotors.nl

voor alle aanbiedingen geldt : alleen geldig van dinsdag 24 t/m zaterdag 28 oktober 2017 én op=op, weg=pech !!

dinsdag       24/10 08:00 - 18:00
woensdag  25/10 08:00 - 18:00
donderdag 26/10 08:00 - 18:00
vrijdag           27/10 08:00 - 21:00
zaterdag       28/10 08:00 - 17:00

BEZOEK ONZE KLEDING SHOP 
VOOR KORTINGEN TOT 70% 

NIEUWE MOTOREN
TEGEN HOGE KORTINGEN

www.ariemolenaarmotors.nl
KIJK OP ONZE WEBSITE

VOOR HET ACTUELE AANBOD

AL ONZE DEMO’S GAAN ER UIT....
NIEUWE MOTOREN 

MET EEN KLEIN BEETJE ERVARING !!



    ARIE MOLENAAR MOTORS
WWW.ARIEMOLENAARMOTORS.NL

30%
70% Tot 70% korting op alle voorraad van voorgaande jaren. 

(m.u.v. collectie 2017)*

Op alle bagage/roltassen, rugtassen en tanktassen  20%*

Op de gehele kleding voorraad pakken, jassen, broeken, 
jeans, handschoenen, laarzen en helmen van 2017 !!

    ARIE MOLENAAR MOTORS
WWW.ARIEMOLENAARMOTORS.NL

altijd de moeite waard !!              WWW.ARIEMOLENAARMOTORS.NL           

WINTER TIPS:
-Verwijder het vuil vóór het poetsen van de motor.
-Breng een beschermlaag aan.
-Benzinetank afvullen tegen water en roest vorming.
-Voeg een brandstof conserveringsmiddel toe.
-Een druppellader houdt uw accu optimaal.
-Motor op de middenbok is beter voor de banden.
-Gebruik een ademende motorhoes.

  * WINTERSTALLING vol=vol      stal uw motor van oktober 2017 t/m maart 2018 en betaal slechts: 

       
  * GRATIS (tot 1 februari 2018)
 halen en brengen bij een onderhoudsbeurt (binnen een straal van 30km)

  * WINTERACTIE
 kijk voor onze wisselende winteracties op onze website: 
 ariemolenaarmotors/winteractie

€ 175,-

op alle 
onderhoudsmiddelen

korting !20%



BMW systeem 6 evo
van € 540,- voor    € 415,-

BMW allround 2
   € 75,-  € 59,-  

  Schuberth C3 
  € 399,-  €349,-  

WINTERSTALLING
 stal uw motor van okt. 2017
 t/m maart 2018 voor slechts

GRATIS halen en brengen 
 bij een onderhoudsbeurt
 in een straal van 30 km. (t/m 1 febr. 2018)

€ 175,-

    € 79,95
Concept en Ontwerp door Arie Molenaar Motors   De aanbiedingen in deze gehele actiekrant zijn geldig tot en met 1 februari 2018 na het verschijnen van deze actiekrant, tenzij anders vermeld. *alleen geldig 
tijdens de verbouwingsuitverkoop 24 t/m 28 oktober 2017.  Voor alle aanbiedingen geldt op=op en alleen zolang de voorraad strekt.  Prijs- en drukfouten voorbehouden.  Aan de inhoud van deze actiekrant kunnen 
geen rechten worden ontleend. Acties zijn niet te combineren met andere acties.  Arie Molenaar Motors en Molenaar Motors BMW Einsteinweg 4-7, 3404 LK IJsselstein  -  tel: 030-6881228 / BMW 030-6008790

Bij aankoop van een nieuwe BMW ontvangt u een 
cheque t.w.v. € 500,-* incl BTW.  (te besteden aan kleding en/of accessoires).

 ACCULADER 
  Hele maand oktober van € 126,- nu  

 Kom naar onze speciale actie week van
 dinsdag 24 t/m zaterdag 28 oktober a.s.


