BMW Motorrads pendlermaskiner har fået et ordenligt prishug!
Lige nu kører Xpedit en sommerkampagne på G 310 R og G 310 GS med store besparelser og
attraktiv finansiering med en månedlig ydelse fra blot 449,-. Derudover får køberen 4 års
Tryghedsaftale med i prisen!
Kampagnen er primært tiltænkt pendlere, der er på udkig efter en billigere løsning til at komme til og
fra arbejde, men naturligvis også dem, der leder efter en alsidig og pålidelig begyndermotorcykel
eller en nr. 2 cykel. Og med denne sommerkampagne kan man som ovenstående eje en BMW
motorcykel fra blot 449,- om måneden.

BMW G 310 R fås nu fra 45.900 kr.

Den er essensen af køreglæde. Født af byens puls og skabt til alle, der ganske enkelt elsker at køre
motorcykel. Den er smidig og sporty, og uanset om du er høj eller lav, føler du dig hjemme på BMW
G 310 R! Denne lille roadster bringer dig hurtigt, sikkert og stabilt til og fra job, på den næste date
eller ud på småvejenes eventyr.
Normalpris:
59.990,Nu pris:
45.900,Udbetaling:
9.180,Løbetid:
120
Månedlig ydelser: 449,-

BMW G 310 GS fås nu fra 52.900 kr.

Den robuste og alsidige GS’er fører dig hurtigt, sikkert og legende let gennem betonjunglen. Lige
meget om du er på vej til og fra arbejde, på vej ud i landet eller gennem skoven ud i terrænet –
G 310 GS formidler ren køreglæde til enhver lejlighed. Med afspændt, let opret kørestilling kan enhver udfordring let overskues og håndteres med præcision.
Normalpris:
66.290,Nu pris:
52.900,Udbetaling:
10.580,Løbetid:
120
Månedlig ydelser: 499,Priserne er ekskl. ekstra udstyr og evt. farvetillæg
OBS. Tilbuddet er betinget af finansiering gennem Xpedit

Ønsker man ikke finansiering?

Ja, så tilbyder Xpedit en 310 kampagnepakke, hvor køberen får et sæt MC-beklædning med i prisen,
når der købes en ny BMW G 310 GS/R til normalpris.
Pakken inkluderer:
•
•
•
•
•
•

XTEX Adventure jakke
XTEX Adventure bukser
XTEX handsker - frit valg
BMW Allround støvler
Schuberth C3 Pro hjelm - sort
Og naturligvis Xpedit 4 års Tryghedsaftale

