Ford Transit Courier 1.5 TDCI Airco .
05/2015 - Diesel - Handgeschakeld

€ 7.450,- excl. BTW
Autogegevens
Merk, model:

Ford Transit Courier

Uitvoering:

1.5 TDCI Airco .

Kenteken:

VP-835-F

Kilometerstand: 164.573 km
Bouwjaar:

05/2015

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

onbekend

Brandstof:

Diesel

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.180 kg

Motor:

1.498 cc, 75 pk (55 kW)

Kleur:

Wit

Laksoort:

Basis/uni

Bekleding:

onbekend

Opties en accessoires
Airconditioning, Audiosysteem, Centrale deurvergrendeling, Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen,
Elektrisch bedienbare voorportierramen, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Startonderbreker,
Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 190 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 48 liter
Lengte/hoogte: L1H1
Verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 4,7 l/100km (1 op 21,3)
Brandstofverbruik op de snelweg: 3,7 l/100km (1 op 27,0)
Staat
Aantal sleutels: 2
Financiële informatie
BTW: De getoonde prijs is exclusief BTW
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Veenhuizen Bedrijfsauto's | Tel: 0594 549 497 | info@veenhuizenbv.nl

Motorrijtuigenbelasting: € 83 per kwartaal
Deze auto wordt verkocht met Aflever controle, APK en professionele reiniging. Inruil, Leasing en
Financiering is daarbij altijd mogelijk (ook voor startende ondernemers).
Afmeting Laadruimte:
Lengte: 160 CM
Breedte: 137 CM
Hoogte: 122 CM
Met een auto als deze Ford Transit Courier komt u absoluut goed voor de dag. Deze auto komt uit 2015. In
deze auto vindt u een dieselmotor en een handgeschakelde vijfversnellingsbak. Door de schuifdeur kunt u
gemakkelijk grote en zware objecten in- en uitladen. Bij de zeer complete uitrusting van deze auto behoren
ook twee achterdeuren, elektrisch bedienbare ramen voor en elektrisch verstelbare buitenspiegels.
Luister onderweg naar uw favoriete radioprogramma?s met het audio-installatiesysteem en laat het
navigatiesysteem de beste route aangeven. Natuurlijk heeft deze auto ook airconditioning. Inparkeren
zonder angst voor schade. De parkeersensoren helpen u om moeiteloos in de kleinste parkeervakken te
manoeuvreren. De cruise control betekent gemak, comfort en zuinig rijden. En deze auto heeft ook met
startonderbreker en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening als standaard uitrusting.
Er is ook een tellerrapport van Nationale Autopas, dat geeft u zekerheid over de kilometerstand van deze
auto. U bent nieuwsgierig? Bel of mail ons dan direct om een proefrit te reserveren.
= Bedrijfsinformatie =
U kunt bij ons terecht voor de aanschaf van bedrijfsauto's, bussen en vans.
Tevens kunt u bij ons ook uw APK, Onderhoud en Reparatie's laten uitvoeren.
Ook startende ondernemers kunnen bij ons terecht voor Financial- en Operationele lease.
Kijk voor ons complete aanbod op Veenhuizenbv.NL, Veenhuizen bedrijfsauto's BV, Boerakkerweg 1, 9361
TK, Boerakker, 0594-549497

Aanbieder
Veenhuizen Bedrijfsauto's
Boerakkerweg 1
9361 TK Boerakker
Tel: 0594 549 497
E-mail: info@veenhuizenbv.nl

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Veenhuizen Bedrijfsauto's | Tel: 0594 549 497 | info@veenhuizenbv.nl

