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Ford Transit Custom 2.0TDCI Airco Euro 6!
01/2017 - Diesel - Handgeschakeld

€ 13.950,- excl. BTW

Autogegevens

Merk, model: Ford Transit Custom

Uitvoering: 2.0TDCI Airco Euro 6!

Kenteken: V-724-DK

Kilometerstand: 172.297 km

Bouwjaar: 01/2017

BTW/marge: BTW

Carrosserie: onbekend

Brandstof: Diesel

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 1.814 kg

Motor: 1.995 cc, 105 pk (77 kW)

Kleur: Donker grijs

Laksoort: Basis/uni

Bekleding: onbekend

Opties en accessoires
Airconditioning, Audiosysteem, Bijrijdersbank, Boordcomputer, Centrale deurvergrendeling, Cruise Control,
Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Mistlampen voor, Parkeersensor,
Startonderbreker, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 360 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 80 liter
Lengte/hoogte: L1H1

Verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 6,8 l/100km (1 op 14,7)
Brandstofverbruik op de snelweg: 5,7 l/100km (1 op 17,5)

Onderhoud, historie en staat
Aantal eigenaren: 2
Aantal sleutels: 2

Financiële informatie
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BTW: De getoonde prijs is exclusief BTW
Motorrijtuigenbelasting: € 130 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: 250 CM
Breedte: 175 CM
Hoogte: 143 CM

Hij zorgt voor een ontspannen rijervaring, deze Ford Transit Custom. Het is een auto uit 2017, op de teller
staat een kilometerstand van 172297. De aandrijving van deze Ford wordt verzorgd door een viercilinder
dieselmotor en een handgeschakelde zesversnellingsbak. De lekker grote deuropening van de schuifdeur
aan passagierszijde zorgt voor een heerlijk ruime instap. In deze Ford profiteert u onder andere ook van:
twee achterdeuren, elektrisch bedienbare ramen voor en elektrisch verstelbare buitenspiegels.

Ja, ook airconditioning is in deze auto aanwezig. Geen parkeervak is te klein dankzij de assistentie van de
parkeersensoren. De cruise control betekent gemak, comfort en zuinig rijden. Ook boordcomputer en
centrale deurvergrendeling met afstandsbediening zijn aan boord.

Indien u interesse heeft in deze auto, zetten we hem graag klaar voor een proefrit. We horen graag van u,
mailt of belt u ons meteen?

= 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.
Al onze verkopen zijn gebaseerd op business to business (B2B) Particuliere verkoop uiteraard mogelijk.
Kijk voor meer informatie en ons complete aanbod op Veenhuizenbv.NL, Veenhuizen bedrijfsauto's BV,
Boerakkerweg 1, 9361 TK, Boerakker, 0594-549497

Over ons:
Veenhuizen Bedrijfsauto's bestaat inmiddels al meer dan 45 jaar en is een begrip in Groningen en Friesland
en ver daarbuiten. Vanaf de oprichting van het bedrijf in 1978 is Veenhuizen Bedrijfsauto's gespecialiseerd
in de verkoop, financial lease en reparatie van alle merken en typen Gebruikte tweedehands bedrijfswagens
tot 3500 kg, personenbussen en occasions.

Onze dagelijks wisselende voorraad bestaat altijd uit meer dan 200 Gebruikte tweedehands bedrijfswagens,
personenbussen en occasions. Ook voor de verkoop of inruil van uw bestelauto of auto kunt u ook bij ons
terecht. Naast in- en verkoop en het leasen (financial lease) van bestelwagen s, bent u bij ons ook aan het
juiste adres voor:

Leasen van en bedrijfswagen
Reparatie van bedrijfsauto's
Verkoop en ombouw van rolstoelvervoer
Reparatie, verkoop en inruil van personenauto's
APK, kleine of grote beurt voor uw bestelauto, personenauto of personenbus

Veenhuizen bedrijfsauto's begeleid u graag bij uw keuze voor het kopen of het financial lease en van een de
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bedrijfswagens.
De verkopers van Veenhuizen Bedrijfsauto's begeleiden u graag bij het maken van de juiste keuze. Zo
kunnen ze u helpen op het gebied van model, uitvoering en formaat van de diverse gebruikte tweedehands
bedrijfswagens. Gebruikt u bijvoorbeeld de bestelauto voor het vervoer van kleine of grotere pakketten? Of
bent u juist op zoek naar een pick-up of dubbele cabine? Onze verkopers hebben de kennis en middelen om
u tevreden te stellen bij uw keuze. Maar ook voor het leasen en kopen van één of meerdere bedrijfswagens
occasions of personenbussen, helpen ze u graag!
Uiteraard zijn wij ook RDW erkend en Bovag lid.

Trefwoorden: Grijs kenteken - Bedrijfswagen - Bedrijfsauto - Bedrijfsbus - Bestelwagen - Bestelauto -
Dubbele Cabine - DC - Open Laadbak - Pick-Up - Meubelbak - Bakwagen - Koelwagen - Koelauto - Kipper -
Glasresteel - Resteel - Laadklep - Bedrijfswagen inrichting - Bedrijfsauto inrichting - 4 Motion - 4X4 - L1H1
- L1H2 - L2H1 - L2H2 - L2H3 - L3H2 - L3H3 - L4H2 - L4H3 - Dubbel lucht - Imperiaal - Schuifdeur -
Trekhaak - Koelwagen - Koelauto - Personenbus - Groepsvervoer - Kombi - Combi - Passenger - Tourer -
Lang - Hoog - Lang/Hoog - Maxi - Dubbel cabine

Aanbieder
Veenhuizen Bedrijfsauto's
Boerakkerweg 1
9361 TK Boerakker

Tel: 0594 549 497
E-mail: info@veenhuizenbv.nl


