Hyundai H300 2.5 CRDi Dynamic Koelwagen
met nieuwe motor
08/2008 - Diesel - Handgeschakeld

€ 6.950,- excl. BTW
Autogegevens
Merk, model:

Hyundai H300

Uitvoering:

2.5 CRDi Dynamic Koelw...

Kenteken:

92-VTV-3

Kilometerstand: 254.441 km
Bouwjaar:

08/2008

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

Bedrijfswagen

Brandstof:

Diesel

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.949 kg

Motor:

2.497 cc, 170 pk (125 kW)

Kleur:

Crystal White (Wit)

Laksoort:

Basis/uni

Bekleding:

Stof

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Boordcomputer, Centrale deurvergrendeling, Elektrisch bedienbare
ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Parkeersensor

Bijzonderheden
Deze Hyundai H300 is voorzien van een koelinstallatie in de laadruimte, ideaal voor de slager, catering of
BBQ leverancier om uw vlees en/of etenswaren koel te transporteren naar uw klanten. Daarnaast is de 2.5
CRDi motor vernieuwd, rekening beschikbaar ter inzage.
Deze auto wordt voor de getoonde prijs afgeleverd inclusief een geldige APK keuring. Tevens wordt de auto
op uw naam overgeschreven en gewassen.
Autobedrijf Deinum biedt u daarnaast de mogelijkheid om tegen een meerprijs voor meer zekerheid te
kiezen doormiddel van de volgende onderhoud- en garantiepakketten:
Afleverpakket A € 250,-:
Dit pakket is voor occasions tot € 4.500,- en deze auto's worden dan afgeleverd met een onderhoudsbeurt,
nieuwe APK, 12 maanden mobiliteitsgarantie, complete reiniging van de auto en tenaamstelling.
Afleverpakket B € 500,-:
Dit afleverpakket is voor occasions boven de € 4.500,- en deze auto's worden dan afgeleverd met een
onderhoudsbeurt conform fabrieksschema, nieuwe APK, minimaal 6 maanden BOVAG garantie of
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autobedrijf Deinum | Tel: 077 382 0000 | info@deinumvenlo.nl

resterende fabrieksgarantie (indien van toepassing), 12 maanden mobiliteitsgarantie, complete reiniging
van de auto en tenaamstelling.
Binnen deze garantie vallen alle kosten van onderdelen en arbeidsloon voor het herstellen van defecten,
behalve de uitsluitingen die in de garantievoorwaarden worden genoemd.
De informatie van deze advertentie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Maar desondanks
adviseren wij u altijd om ons als dealer te raadplegen, voor de juistheid van opties en prijs. Aan deze
advertentie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
Voor meer informatie omtrent deze auto kunt u ons telefonisch bereiken op 077-3820000 of voor Occasions
Hyundai --> Ger Sampers 06-52085446, Occasions Mitsubishi & Suzuki --> Jeroen Driessen 06-52189352
of Occasions overige merken --> Frank Bosch 06-55855251. U kunt ons uw vraag ook via de email stellen
via info@deinumvenlo.nl .
Voor meer informatie omtrent deze auto kunt u ons telefonisch bereiken op 077-3820000 of voor Occasions
Hyundai --> Ger Sampers 06-52085446, Occasions Mitsubishi & Suzuki --> Jeroen Driessen 06-52189352
of Occasions overige merken --> Frank Bosch 06-55855251. U kunt ons uw vraag ook via de email stellen
via info@deinumvenlo.nl .

Aanbieder
Autobedrijf Deinum
De Sondert 5
5928 RV Venlo
Tel: 077 382 0000
E-mail: info@deinumvenlo.nl
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