
Trommesæt, Tama Artstar inkl. Kr. 9.100

BEMÆRK: Denne annonce er inaktiv. Grunden kan være, at sælger er igang med et salg af varen.

Tilbage til søgeresultatet |

Indrykket: 26. april kl. 12.57

Produkt Trommesæt Størrelse 2x22"/14"/12"/13"/14"/16"

Mærke Tama Materiale Birk

Model Artstar inkl. Gibraltar Power Rack Farve / finish Hvid

Supplerende tekst

To storetrommer, masser af tammer og masser af lyd!

Velholdt trommesæt fra Tamas Artstar-serie, der var

topserie midt i 90'erne. Sættet sælges med alt inklusive -

det vil sige med kravlegård, Gibraltar Power Rack (nypris

2500,-), 5 bækkenstativer (Century), trommestol,

bækkener (Zildjian/Paiste), 2 Iron Cobra-pedaler (årg. '94)

og meget mere.

Det er et komplet trommesæt, der er perfekt til fx hård

rock, metal og lignende. Kravlegården fra Gibraltar giver

desuden mulighed for at udvide sættet endnu mere med fx

flere bækkenstativer eller trommer.

Der er REMO-skind over hele linjen

Kontaktoplysninger

Se stort kort

Telefon 29 92 13 49

E-mail send e-mail

By Århus N | Jylland - Øst – Vis på kort

Handelsformer Kontant (ved personligt fremmøde)

Forudbetaling (ved forsendelse)

Se flere annoncer i samme område på zoom.dba.dk



Spørgsmål og svar



Bruger Tid/dato Indlæg Prisforslag

SÆLGER 01/05/11

Hej Casper.

Alt sådan noget med bud, vil jeg helst tage over telefon eller mail (se for

oven).

De bedste hilsner

Christoffer

Drumliquid 29/04/11 Hva ville du sælge for uden bækkener? Jeg skriver lige et prisforslag. :) Kr. 7.500,00

SÆLGER 27/04/11

14" Zildjian Scimitar hi-hat, 20" Zildjian Scimitar Ride, 10" Paiste Alpha

Slash, 14" Paiste Alpha Crash - og så er der også et 18" Meinl Raker

Crash, der har en ret fed lyd.

Det er udmærkede bækkener, men de skal nok mest ses som en bonus

til sættet.

Drumliquid 27/04/11
Jeg har nemlig selv de bækkener jeg skal bruge, plus det ville være

nemmere for mig at købe dit smæk-fede sæt til lidt mindre mønt :)

butcher92 26/04/11 kan du skrive hvilke bækkener det er?

SÆLGER 26/04/11

Tjo, det kan vi muligvis godt finde ud af. Som udgangspunkt vil jeg dog

helst af med det hele

Mvh Christoffer Pedersen

Drumliquid 26/04/11

Mega lækkert - Er ret interesseret! Det passer perfekt til mit nye hardrock

projekt men har desværre ikke mønten og du bor i den anden ende af

landet :/ ØV - Men håber på jeg snart får pengene til det. Ville du evt være

interesseret i at sælge uden bækkener?

Mvh - Casper Friis

Hvad er spørgsmål og svar? Etikette

Spørgsmål & svar er en funktion,

hvor du har mulighed for at stille

spørgsmål til sælger, foreslå en

pris, osv.

Læs mere her

Stødende ord og sætninger der har

konsekvens for salget accepteres ikke i

Spørgsmål & Svar, og vil blive slettet.



Andre brugere har også set




