Online Bilauktion, Special, Veteran og øvrige køretøjer, Torsdag den 3 Dec. Kl. 20.00 På Lene Haus
Vej 2 Ikast
1

8,60 M Limosine fuld afgift betalt
Ford Lincoln 4,6 V8 Towncar Limosine L. 8,60 m, Krystal Koach, Årg
1996, Synet 6-2019 og fuld registrerings afgift til privat
personkørsel betalt ved syn ( Kr 47.300.- ) DVS. Du kan bruge den
til det du vil og alle med alm B kørekort må køre bilen.
Udstyrslisten er lang, vi kan nævne, stoftag som ny, 10 lys
udvendig på hver side, sun roof elsoltag i bag, mørke ruder,
aut.gear, special undervogn, clås, 4 x elruder, elførersæde, sorte
lædersæder overalt, fartpilot, aircon, vhs video, tv, træ inteør,
læder hjørnesofa + lædersofa i bag til 8-9 personer, minibar,
diskolys, stjernehimmel lys i loft, cd anlæg, flag, kasket, glas osv i
bar medf. kørt ialt 308000 km, opbevaret i hal, småbuler forneden,
risser og brugsspor i lak, Reg Nr AF 63736, Nr plader kan medf.
ved omreg på kontoret ( kr 800.- ) Se Video af bilen under fotos.
ideel til reklame, blikfang, sjov markedsførring, diverse
arrangementer, sjove private ture. MF

2

Styrepults Båd med Trailer
Styrepults Båd 4,40 m med 20 hk. Mariner påhængsmotor serie nr
8438251, gasgreb monteret ved styrepult, lædersæde, garmin,
anker, benzintank, Bådtrailer VA 750 kg, Årg 2004 med spil, Tidl
Reg nr KU 8488 medfølger, fin til fiskeri, jagt eller hyggeture, MF

3

VW T3 Dob. Kabine 1,6 TD
Veteranbil: VW T3 Dob. Kabine Lad, 1,6 Turbo Diesel, Van. Årg
1984, Nysynet 2-2020, Veteran, km 257000, turbo diesel motor,
som har fået skiftet tandrem og istandsat med mange nye dele, ny
udstødning, nogle slanger udskiftet med rustfri rør, starter og kører
som en drøm, træk, trinbræt, bredde hjul 205-70-14 med rigtig
gode dæk, musik anlæg, Malet med Raptor lak,
undervognsbehandlet, super stand, ingen rust, bilen er indreg som
en alm. varebil, 3 persons, der medfølger bagsæder, en del ekstra
reservedele, bla nye gummilister mm, se foto, Reg nr CH 11795, nr
plader kan medf. ved omreg på kontoret ( kr 800.-), MF = Momsfri
budsum, Husk der er Masksalær på vores bilauktioner på kun kr
6200.- Se video af bilen under foto.

4

Hardtop Til VW T3 med bøjle
Hardtop i fin stand til VW T3, med sidelåger, bagrude, 195 x 180
cm, med sikkerheds bøjle/gitter til lad, MF

5

Flotte VW Fælge med dæk
4 stk. som nye, VW Fælge til bla. T3, renoverede, med næsten nye
16 tommer dæk, afstands stykker, sorte bolte, MF

6

Opel Astra 1,6
Opel Astra 1,6 benzin st.car, årg 2004, Nysynet 10-2020, km
323000, elruder, træk, sædevarme, 5 gear, tidl reg nr CH 23489,
MF

7

Daewoo Lacetti Nysynet
Daewoo Lacetti 1,4 benzin, årg 2004, nysynet 7 sep. 2020, km
149000 servicebog, træk, elruder, a/c, pæn bil, tidl reg nr VX 55
347, MF
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8

Peugeot 206 benzin
Peugeot 206 1,6 benzin, årg 2002, skal synes, har været til syn
men skal rep og omsynes, km 211000, tidl reg nr YB 38161, MF

9

Peugeot 206 HDI
Peugeot 206 2,0 HDI St.car, årg 2005, synet 3-2019, km 313000,
alu, clås mv, tidl reg nr BV 53118, MF

10

Peugeot 206
Peugeot 206 1,9 Diesel, årg 2001, synet 8-2019, km 246000, stand
ukendt, tidl reg nr BW 68151, MF

11

Toyota Verso Van
Toyota Verso Sportsvan 2,0 Diesel Van, Varevogn, D-4D, Årg 2011,
synet 4-2019, km 329000, træk, elruder, reg nr CL 94854, Nr
plader kan medf. ved omreg på kontoret ( kr 800.-) MF = Momsfri
budsum.

12

Bmw CI Coupe
Specialbil: BMW 318 Coupe 1,9 CI, Nysynet 27-2-2020, Ikke ryger,
Årg 2000, velholdt, skal ses, dellæder, formstøbte sæder, 4 x
elruder, el bagklap, clås, Auto/Aircon, Org CD, Alufælge, airbag, km
tæller 281000, servicebog medfølger, flot dansk sjælden bil, tidl.
reg nr XY 41587, Synet , kør direkte om og hent nr.plader, eller
gem den lidt og sælg den for det dobbelte, Se video under foto,
MF

13

Opel Astra Cabriolet
Opel Astra 1,8 Benzin Cabriolet, årg 1996, sidst synet 7-2018, el
kaleche, elruder, sædevarme, lædersæder, km 212000, Bertone
udstyr, alufælge mv, Tidl reg nr CH 68187, MF

14

See Ray Båd, Transport Ring evt 40325446
Sea Ray Sundancer båd, se foto af diverse papirer / dokumenter
fra tidl. 2 stk Volvo Penta dieselmotore, Aqad 41, årg 1990, Stl nr
SerT1097K990, båden har stået i en hal de sidste 7 år, og derfor
ingen kendskab til bådens mekaniske stand, Skal naturligvis
klargørres, efterses og serviceres af proff. inden man tager den i
brug, løbende delvis istandsat, motorer har været startet i år, for
et par år siden serviceret ved Solmers Bådservice for 20.000,00,
alle filtre skiftet, olie skiftet på motor, Ny fenderliste, båden er
nymalet, i august mdr. er den bundmalet, nyere hynder,
Dieselgenerator, bovpropel, duoprop i rustfri. BÅDVOGN
MEDFØLGER - Der medfølger ingen papirer på båden. Højde fra
bådbund til radar i top ca 3,5 m, bådvægt ca 7 tons. Kom til
eftersyn af båden, Står på vores faste plads indendørs på Lene
Haus Vej 2, 7430 Ikast, Alle hverdage. Evt Transport, indhent
tilbud hos Vognmand Karsten Olesen Skjern på tlf 40325446.
Båden er momsfri, kun moms på salær, salæret er 15 %. ( Ingen
Makssalær på både )

15

Mini Cooper
Mini Cooper 1,6 med udstyr, årg 2002, synet juni 2020, km
288000, 5 gear, elruder, A/C, com. lædersæder, sædevarme mm,
har fået service med olieskift osv. ved sidste syn, reg nr BJ 49056,
nr plader kan medfølge ved omreg på kontoret ( kr 800.-) MF
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16

Iveco 35 C
Iveco 35 C, 18, varebil, diesel. Årg. 2006, km. 228000, sidste syn
06-2019. Nr. plader kan medfølge ved omreg til CVR. på kontoret
pris 800 kr. MF

17

20 Pers. Jagtvogn
Flot Jagtvogn til ca 20 personer, total L. 8 m, med helt ny
presenning, lys, håndvask, vandtank, vildtkroge, værktøjskasse
med donkraft, trækøje for krog, 2 akselt, MF = Momsfri budsum

18

Kawasaki Z 650
Motorcykel Kawasaki Z 650 Årg 1978, Veteran, vinter projekt,
bundlejre defekt. fremtræder ellers næsten komplet, minus forrør
som mangler, ekstra bagskærm medf. anløbet med rust og ir, har
ikke været startet her, Tidl reg nr EL 14475, MF

19

Bobber Yamaha XJ 650
Ombygget Yamaha XJ 650 Årg 1984, veteran, projekt uden batteri,
nøgle ligger i taske sammen med tændningslås, anløbet med rust
og ir, har ikke været startet her på pladsen, men se Video under
fotos, har stået stille i lang tid, tidl reg nr AC 70711, MF

20

MB Vito 111 Kassevogn
Kassevogn MB Vito 111 CDI Årg 2007, Har været til syn den 20
nov. 2020, km 243000, træk, 2 nøgler, fremtræder pæn efter alder,
tidl reg nr. AP 89243, + moms

21

Rover 75 Diesel
Rover 75 2,0 CDTI, 4 dørs, årg 12-2005, synet 5-2020, km 499.000,
masser af udstyr og det meste virker, soltag, elruder, træk,
lædersæder, brugsspor, risser og lidt overflade rust at se, kom til
eftersyn for at besigtige køretøjerne inden du byder, reg nr BW
60331, Nr plader kan medf. ved omreg på kontoret ( kr 800.-) MF

22

VW Touran med defekt
VW Touran 2,0 TDI, AUT, VAN, årg 2005, synet 9-2020, km tæller
viser 276000, træk, elruder, motorlampe lyser, motor ryger, går
ujævn, kan ikke ta gas, skal bugseres herfra, tidl reg nr BD 88864,
MF

23

1 ejers Hyundai Matrix
Hyundai Matrix 1,5 CRDI, årg 2008, en ejer, km 252000, nysynet 92020, clås, alu, elruder, træk, kører fint, tidl reg nr ZJ 37550, MF

24

VW T3 1,6 Doka personbil
VW T3 Transporter 1,6 TD, Hvide plader/Personbil med bagsæder,
dobbelt kabine, Lad, Årg 1990, Helt Nysynet, kan veteran forsikres,
Bilen må bruges til alt, 5 gear, servo, armlæn, cd, indreg som
personbil, træk, alu fælge, trinbræt, motor, gearkasse kørt 199000,
istandsat med mange nye dele, bla. ny servopumpe, pumpe,
bremser mm, tandrem skiftet, Armygrøn grøn, kører fint, ekstra
hjul + ekstra reservedele medf. se foto, Reg nr CN 54769, MF
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25

VW 2,5 TDI 10 Pers. Bus
VW Caravelle 2,5 TDI, 10 persons bus, Årg 2001, synet 7-2020, km
561000, elruder, cd, træk, vinterhjul, mange dele skiftet i bilen,
pæn og velkørende ift. alder, Årlig vægt afg. Kun 2040 kr. reg nr
AC 56053, Nr plader kan medf. ved omreg ( kr 800.-), MF
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