
Winterbanden Suzuki
Alle bedragen zijn inclusief BTW

Alto

* 14 inch velgen Staal

155/65/R14                                         € 459,-

* 14 inch velgen Lichtmetaal

155/65/R14                         Prijs op aanvraag

Celerio

Splash

Mogelijkheden:

Swift

Versie 15  Herfst  2014

* 15 inch velgen Staal 

175/65/R15                                           € 529,--

* 15 inch velgen Lichtmetaal 

175/65/R15                         Prijs op aanvraag      

* 14 en 15 inch band/velg  wisselen en opslag  

per seizoen  voor  pashouders 55 euro.

* 16 inch en groter band/velg wisselen en 

opslag  per seizoen voor  pashouders 75 euro.

* Wisselen band/velg zonder opslag  35 euro.

* Toeslag  wisselen losse banden 40 euro.

(maat  zomerbanden/velg is leidend)

Swift Swift 

* 15 inch velgen Staal 175/65/R15        € 529,--

* 15 inch velgen Staal met TPMS

175/65/R15         € 659,--

* 15 inch velgen Lichtmetaal

175/65/R15                         Prijs op aanvraag

Let op!! Vanaf Prijzen

Voor meer informatie 013-5443330

Ook losse 

wieldoppenset 

verkrijgbaar.

S-Cross

* 15 inch staal met TPMS 

195/65/R15 679,--

* 16 inch staal met TPMS 

205/60/R16 879,--

* 17 inch licht metaal op aanvraag 

Wat is TPMS?

(Tire Pressure Monitoring System oftewel bandenspanningscontrolesysteem voor 

prijzen informeer bij een van onze medewerkers.)

* 14 inch velgen Staal

165/65/TR14                                       € 559,--

* 14 inch velgen Lichtmetaal 

165/65/TR14                     Prijs op aanvraag      



Winterbanden Suzuki
Alle bedragen zijn inclusief BTW

SX4

Vitara 2015

Mogelijkheden:

Versie 15  Herfst  2014

Wordt verwacht medio April

* 15 inch velgen Staal

195/65/R15                                        € 549,--

* 15 inch velgen Lichtmetaal

195/65/R15                      Prijs op aanvraag

Let op!! Vanaf Prijzen

Voor meer informatie 013-5443330

Ook losse 

wieldoppenset 

verkrijgbaar.

Wat is TPMS?

(Tire Pressure Monitoring System oftewel bandenspanningscontrolesysteem voor prijzen informeer bij een van onze 

medewerkers.)

* 14 en 15 inch band/velg  wisselen en opslag  

per seizoen  voor  pashouders 55 euro .

* 16 inch en groter band/velg wisselen en 

opslag  per seizoen voor  pashouders 75 euro.

* Wisselen band/velg zonder opslag  35 euro.

* Toeslag  wisselen losse banden 40 euro.

(maat  zomerbanden/velg is leidend)


