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Dodge Ram 1500 3.6 V6 4x4 Crew Cab | LPG
Onderbouw | Deksel | BijtellngsVriendelijk
06/2014 - LPG - Automaat

€ 19.995,- excl. BTW

Autogegevens

Merk, model: Dodge Ram

Uitvoering: 1500 3.6 V6 4x4 Crew C...

Kenteken: VJ-334-R

Kilometerstand: 363.422 km

Bouwjaar: 06/2014

BTW/marge: BTW

Carrosserie: onbekend

Brandstof: LPG

Transmissie: Automaat

Gewicht: 2.373 kg

Motor: 3.605 cc, 309 pk (227 kW)

Kleur: Grijs

Laksoort: Metallic

Bekleding: Stof

Garantie: Garantie

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Boordcomputer,
Centrale deurvergrendeling, Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare
voorportierramen, Navigatiesysteem, Stuurbekrachtiging, Trekhaak

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 365 Nm
Transmissie: 8 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 98 liter
Aandrijving: Vierwielaandrijving

Onderhoud, historie en staat
Aantal eigenaren: 1
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
BTW: De getoonde prijs is exclusief BTW
Motorrijtuigenbelasting: € 192 per kwartaal
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Garantie
Garantie: U kunt kiezen voor een optioneel afleveringspakket, dit is inclusief 3 maanden garantie op de
motor en versnellingsbak

Het is een nette en comfortabele auto, deze Dodge Ram 1500, hij heeft 363422 kilometer gelopen. De auto
is van het bouwjaar 2014 en is van de eerste eigenaar. De krachtige motor geeft deze Dodge uitstekende
prestaties. Bij de zeer complete uitrusting van deze auto behoren ook trailer assistent, LPG-installatie,
elektrisch bediende ramen, elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels en neerklapbare achterbank.

Het hoogwaardige audiosysteem is geïntegreerd met het navigatiesysteem. Via bluetooth beluister je
podcasts en je persoonlijke playlists. Deze auto heeft airconditioning aan boord. De cruise control zorgt
voor een prettige, gelijkmatige koers en minder brandstofgebruik. Ook is de Dodge uitgerust met:
verstelbaar stuur, boordcomputer en centrale portiervergrendeling.

De auto is voorzien van een trekhaak en is een uitstekende caravantrekker. Zoals u mag verwachten van
deze Dodge Ram 1500 is hij uitgerust met een reeks aan actieve veiligheidssystemen. Forward collision
warning is een automatisch waarschuwingssysteem dat direct in werking treedt bij gevaar voor een
kop-staartbotsing. Stilstaan op een aflopend of schuin stuk weg? De hill hold control zorgt dat u
probleemloos op uw plek blijft. En zodra u het gaspedaal activeert, rijdt u zo weg.

Om te bevestigen dat de kilometerstand van deze auto klopt, krijgt u er ook het tellerrapport van Nationale
Autopas bij. Wij bieden u nu de mogelijkheid om direct online een proefrit in te plannen voor deze auto.
Druk op de proefritknop en wij zetten de auto voor u klaar.

= Bedrijfsinformatie =

Is deze auto iets voor u? Via onze website kunt u gemakkelijk contact opnemen via whatsapp, telefoon of
mail. Tevens is het mogelijk om een vrijblijvende inruil taxatie aan te vragen, zo weet u van te voren waar
u aan toe bent. Onze occasions boven de 4500 euro worden afgeleverd met een geldige APK, voor een
afleveringspakket (Onderhoudsbeurt volgens fabrieksopgave, nieuwe APK en garantie) kunt u kiezen. Wij
zijn dealer van de merken Nissan, Dodge Ram, Isuzu en Ssangyong, tevens zijn wij gespecialiseerd in 4x4
en (USA) Pick-ups. Wij staan voor service en kwaliteit, hiervoor waarderen onze klanten ons met een 9.2.

Openingstijden
18 Mei Hemelvaart: Gesloten

Maandag: 8:00 t/m 18:00
Dinsdag: 8:00 t/m 18:00
Woensdag: 8:30 t/m 18:00
Donderdag: 8:00 t/m 18:00
Vrijdag: 8:00 t/m 18:00
Zaterdag: 9:00 t/m 17:00
Zondag: Gesloten

Aanbieder
Selles Auto's Kamperzeedijk B.V.
Kamperzeedijk 87 - 89
8281 PC Genemuiden

Tel: 038 344 6161
E-mail: info@sellesautos.nl


