Ford Transit Custom 2.0TDCI 130PK L2/H1
Airco Euro 6!
06/2017 - Diesel - Handgeschakeld

€ 17.350,- excl. BTW
Autogegevens
Merk, model:

Ford Transit Custom

Uitvoering:

2.0TDCI 130PK L2/H1 Ai...

Kenteken:

V-930-GT

Kilometerstand: 143.110 km
Bouwjaar:

06/2017

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

onbekend

Brandstof:

Diesel

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.916 kg

Motor:

1.995 cc, 131 pk (96 kW)

Kleur:

Blauw

Laksoort:

Basis/uni

Bekleding:

onbekend

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

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 385 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 80 liter
Lengte/hoogte: L2H1
Verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 6,9 l/100km (1 op 14,5)
Brandstofverbruik op de snelweg: 5,8 l/100km (1 op 17,2)
Onderhoud, historie en staat
Aantal eigenaren: 2
Aantal sleutels: 2

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

Financiële informatie
BTW: De getoonde prijs is exclusief BTW
Motorrijtuigenbelasting: € 136 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: 285 CM
Breedte: 175 CM
Hoogte: 140 CM
Autojournalisten zijn het er unaniem over eens. De Ford Transit Custom behoort tot de best sturende auto's
van zijn klasse. Ook deze Transit Custom heeft de uitmuntende rijeigenschappen die u van een Ford mag
verwachten. Hij heeft een dieselmotor en een handgeschakelde zesversnellingsbak. Een weldaad voor u en
uw bijrijder: deze Ford Transit Custom heeft verwarmbare voorstoelen. Passagiers stappen gemakkelijk in
en uit door de schuifdeur met z?n ruime opening. In deze auto profiteert u onder andere ook van: getint
glas, twee achterdeuren, elektrisch bedienbare ramen voor en elektrisch verstelbare buitenspiegels.
Het navigatiesysteem brengt u soepel en vlot naar uw bestemming. In een auto als deze mag u ook
airconditioning verwachten. Inparkeren zonder angst voor schade. De parkeersensoren helpen u om
moeiteloos in de kleinste parkeervakken te manoeuvreren. Zuinig en zeker zoeven? Dan is de cruise control
ideaal! En dan is deze auto ook nog eens voorzien van boordcomputer en centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening.
Wij kunnen ons goed voorstellen dat u deze Ford wilt aanschaffen. Wacht daar dan niet mee en reserveer
hem nu direct. Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op om de aflevering te bespreken.
= 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)
Kijk voor meer informatie en 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

