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Fiat 127 Årg 1982 Dansk fra ny.
Fiat 127 Sport årg 1982, KM tæller viser kun 392, med 900 motor
med hele 45 hk, bilen har stået stille i 31 år i en udstillingshal og
er inden da, rustbehandlet over alt flere gange, der medf. dansk
instruktionsbog og gl. grøn reg attest med tidl reg nr LM 41432,
har soltag og har i tagbeklædning inde i bilen lidt skjolder,
fremtræder super sund og rustfri undervogn, har ikke været startet
her, men kølevæske og olie i motor virker helt nyt, MF
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TUK TUK Med Fadølsanlæg
Piaggio Ape 50 Van, Årg 2009, Kun kørt km 3366, Stor knallert,
med indbygget fadølsanlæg i kasse og tappehane på yderside af
kassen, super flot og velkørende, super god til reklame og blikfang,
Tidl reg nr SD 554, MF
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Skoda 105 L Dansk
Skoda 105 L årg 1989, synet 8-2018, med træk, topstykke har
været lavet så den kører blyfri, starter og kører fint ( som en skoda
105 ) og har kørt til dato, nr plader er lige afmeldt, har lidt
småbuler på højre forhjørne men det går hvis under patina på
denne vogn, tidl reg nr BX 94493, MF
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MB CLK 200 Kompressor Cab.
MB CLK 200 Kompressor, Cabriolet, Årg 2003, sidst synet 11-2018,
Uden afgift ( Tidl leasingbil ) Tidl reg nr AU 56106, Km 190000, Aut
gear, elsæder, elruder, A/C, træ, fartpilot, 19 tommer alu,
servicebog, bremser og gearkasse lavet i 2018, har stort set ikke
kørt siden, MF
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Kawasaki Z 1000, skadet
Kawasaki Z 1000 A, årg 1978, med 1100 motor, skadet uden
afgift, med dansk reg attest, tidl reg nr EP 10910, uden nøgle,
nogle dele mangler, nogle dele medfølger bla. fladspjælds
karburator, MF
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Fiat 127 Årg 1976 dansk
Fiat 127 årg 1976, synet i 2017, veteran, og skal først synes igen i
2025, har kørt til dato, og nr plader er lige afmeldt, starter og
kører, har været undervognsbehandlet flere gange, flot undervogn,
dog enkelte rustpletter i lak, diverse Abarth dele monteret, bla rat,
hjul mm, mange ekstra org reservedele medf. ( Se foto ) Dansk
instruktionsbog medf. Tidl reg nr BX 62205, MF
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Sælg dit køretøj på denne auktion, Indlevering i Ikast
SÆLG dine køretøjer, Indlevering af køretøjer i Ikast til og med uge
28 samt uge 32, Så står vi for beskrivelse, fotos og video af
køretøjet. Solgt eller Gratis - Salær ved salg 10% Dog minimum kr
500.- og Maks kr 2800.- pr køretøj. Spørgsmål Ring 40197541 i
dagtimer, eller skriv på mail jc@hmaauktioner.dk
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