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Kavel sluit over:

Om te kunnen bieden moet u eerst inloggen of gratis registreren.

1d 23u 19m 43s
U heeft nog niet op dit kavel
geboden.
Het huidige bod voor dit kavel
ligt onder de minimumprijs.

Ariel - WNG - ex WW2 - 350 cc - 1943
Kavelnummer 27506077



44

Huidig bod €

4.400

Volgende minimumbod € 4.600
Veilingkosten: 9% van het winnende
bod

Verzendkosten
België € 185,00
Meer informatie





Experts
John Searle

Locatie: Nederland
Verzendkosten: € 185,00

Snel bieden
€ 4.600

€ 4.700

€ 4.800

Bied direct
Davide Marelli

€



Bieden

Plaats automatisch bod
Schatting van de expert
€ 6.000 - € 7.000 



€

Automatisch
bod

Dit is een goed moment om te bieden!
Het huidige bod is nog steeds lager dan de
geschatte waarde.

Hoe werkt automatisch bieden?

Verkoper
Dutch Lion Motorbikes PRO

Bieder 0294

 88,9%

Bieder 0294

 Biedingen zijn exclusief de 9%
veilingkosten en (verzend)kosten.
 € 4.400

19-06-2019 18:34:16

10 beoordelingen

 € 3.800

19-06-2019 18:34:02

Bieder 0294
 Facebook

 Twitter

 € 3.600

19-06-2019 18:33:54

Deel dit kavel met je vrienden

Bieder 0294

 Pinterest

€ 3.400

19-06-2019 18:33:43

Bieder 2101

Omschrijving

Verkoper

Verzending

€ 3.200

17-06-2019 12:10:23

Bieder 6461

 € 3.000

17-06-2019 09:15:13

Heeft u nog vragen?
Bekijk onze veelgestelde vragen
Neem contact op met onze
klantenservice

Veilig kopen

Staat: See the youtube video - Registratiepapieren:
factuur met framenummer en motornummer Locatie: Nederland
Merk:

Ariel (Meer kavels)

Soort Model:

WNG - ex WW2

Motorinhoud (in cc):

350

Bieder 6461

€ 2.400

17-06-2019 09:14:40

Bekijk alle 17 biedingen

Eerste registratiejaar: 1943
Al onze veilingen staan onder
notarieel toezicht

Staat:

See the youtube video

https://veiling.catawiki.nl/kavels/27506077-ariel-wng-ex-ww2-350-cc-1943
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Betaalmogelijkheden
OVERBOEKING

23-06-19 20)58

Registratiepapieren:

factuur met framenummer en motornummer

Framenummer:

DU 1824

Motornummer:

RBH 41247

Bevindt zich in:

Nederland

Ariel WNG, ex WO2 motorﬁets van bouwjaar circa 1943.
De Ariel stond Jarenlang in een klein oorlogsmuseum en heeft al
zeker 30 jaar niet meer gelopen.
We hebben het blok even aan de gang gemaakt,
Zie de video: https://www.youtube.com/watch?v=3d06yajmJO0
Mooi kompleet project voor deze winter klaar te maken.
Als papieren hebben we een factuur met framenummer en
motornummer, verder geen papieren voorhanden.
Al onze motorﬁetsen kunnen voor het einde van de veiling bij ons in
Grubbenvorst (NL) bekeken worden.
De Ariel wordt geleverd zonder accu en benzine. (voorwaarden
transporteur).
Dit is een gebruikt voertuig. We adviseren u het voertuig te bezichtigen
alvorens een bod uit te brengen. Dit om teleurstelling achteraf te
voorkomen. Voor het maken van een afspraak of voor meer informatie,
kunt u contact opnemen met Catawiki. Biedingen zijn exclusief vervoersen exportkosten, tenzij anders vermeld. Controleer voorafgaand aan het
bieden uw lokale wetgeving met betrekking tot voertuigregistratie. Noch
de verkoper, noch Catawiki is verantwoordelijk voor de registratie van dit
voertuig in uw land.

Wat vindt u van de beschrijving van dit kavel?

Altijd en overal meebieden? Download de Catawiki Veiling App

Registreer nu!

https://veiling.catawiki.nl/kavels/27506077-ariel-wng-ex-ww2-350-cc-1943
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