SUPERTILBUD
TIL ALLE DER ØNSKER AT PRØVE GO KART SPORTEN OG ROTAX KONCEPTET.
Rotax go kart. Verdens største go kart koncept med enslydende reglementer verden over. Motorer og systemer
til alle aldersklasser, op– og ned graderinger af motorer. Verdens eneste go kart motor med garanti, og med
verdens største og bedst udbyggede servicecentersystem.
Go kart system, der er nationalt og international godkendt - CIK-FIA approved både med reglementer, nationale– internationale– europa- og verdensmesterskaber. Et go kart verden der har bevist sit værd siden starten
i 1997. Et super go kart koncept til alle typer af go kart kører - den professionel, hobby køreren og bredde
køreren. Rotax - et stabilt motorkoncept der ikke ændre sig - motoren ændre sig ikke år efter år. Rotax motorer fra de første produktioner i 1997 og 1998, kan stadig ses på banerne verden over.

SWISS HUTLESS kart årg. 2009 - fuldt
monteret og med Mojo dæk til Rotax Mini
klassen. Flot og velholdt kart - nycoated i
farven rød.
Komplet køreklar kart, monteret med Rotax
Mini motor. Sæde monteres efter køreren.
Karten leveres med den ønskede gearing, og
er dermed klar til den første træning.

LEASIING
TILBUD

Leasing for 1 måned Kr. 3.300.—
Leasing - indtil 01-11-2013 Kr. 6.800,—
100 % Rotax motorgaranti.

Karten og motoren kan bruges til al kørsel
og træning samt alle Rotax løb. Kartens
drift og vedligehold påhviler bruger. Den
komplette kart/motor er i hele perioden i
brugers varetægt.
Motoren er under hele leasingperioden under Rotax garanti.
Alle omkostninger og renovering af den del af ” motoren ”,
der er bag motorens plombering er inkluderet i leasingprisen.
Med leasing tilbuddet - gives et fordelagtig tilbud på købspris
for den komplette kart efter leasingperiode. - evt. med fabriksny Rotax motor. Yderligere information ved henvendelse til HL Kart Racing på 97 116811.

Priser er inkl. moms.

Tilbud gældende indtil videre.

