Facebook auktion start 09.07.17 – slut 10.07.17 kl. 18.00
Bemærk: ALLE dele sælgers ”as is” – uden nogen som helst former for garanti eller tilbagekøb.
MEGET lave mindste priser…
Byd kun for at købe….har jeg en vinder af en del som ikke straks betaler, bliver vedkommende hængt ud i
samtlige fora og grupper jeg overhovedet kan finde, som en dårlig køber og ikke betaler….så byd kun hvis
du kan betale straks efter auktionens slutning !!
Jeg kan sende med Post Nord – koster kr. 100 pr pakke op til 5 kg. Jeg skal printe label, pakke i kasse og
køre på Posthuset, så kr. 100 er prisen. Varen kan også afhentes i Storring, 8464 Galten efter nærmere
aftale med mig. Mobil: 20167671 ( KUN sms – ingen opringninger tak ). Mail: niels@vangsoetrim.dk
Jeg forbeholder mig retten til at sælge straks, såfremt jeg får et acceptabelt bud på en vare.
Jeg forbeholder mig retten til ikke at sælge enkelte dele eller det hele, såfremt jeg ikke kan acceptere
højeste bud.
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Puch Monza højkomprimeret topstykke, rigtig god stand, intet brækket, sortlakeret MP 350
Flagskib højkomprimeret topstykke, originalt, fabriksnyt, MP 550
Maxi 2 fin cylinder, nyhonet, ingen stempel, topstykke, MP 350
Puch Supermaxi cylinder 38 mm, meget fin, holder mål, ingen ridser, store skyllekanaler + boost
kanaler, inkl. Højkomprimeret topstykke MP 800. Ingen stempel
5. Metrakit nyboret til 40 mm, nyt kvalitetsstempel med L ring og normal ring, fint topstykke, nok
noget af det mest omdrejningsvillige kit du kan få til en Puch MP 1000. Flere gevinder reparerede
med Helicoils men er i orden.
6. Parmakit 47 mm – kørt meget få km – inkl. topstykke samt special svingstuds for montering på VZ,
MS mfl. Ingen ridser, helt i orden – MP 1000
7. Metrakit 47 mm cylinder, ingen ridser, nyhonet, 2 stk stempler medfølger, flere gevind repareret
med Helicoils men er i orden. MP 500
8. Original Bing 17 mm – komplet men ikke testet kr. 500
9. Original Bing 14 mm – komplet men ikke testet kr. 500
10. Original ny Dellorto 26 PHBH – kørt 2 km test MP kr 500
11. 2 stk. Puch Cobra / 6SL 40 mm topstykker, begge helt planet ned MP 500 for 2 stk
12. Originalt VZ dobbelt kædeskærm….sjælden – fabriksnyt – MP 1000
13. Original Sebring 30 mm udstødning for Monza – MEGET fin stand – MP 1000
14. Original Sebring 30 mm udstødning med flance ændret til VZ / blæserkølet – MEGET fin stand MP
1000
15. Kokusan CDI komplet elektronisk tænding for Puch, Kreidler, Sachs osv., kørt 2 test km – nyt
ledningsnet MP 1000

