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Iveco Daily 35S16V 2.3 352L2 H2 Airco Cruise
Camera Navi Radio-DAB Telefoon Trekhaak 2e
Pink
09/2022 - Diesel - Automaat

€ 39.441,- excl. BTW

Autogegevens

Merk, model: Iveco Daily

Uitvoering: 35S16V 2.3 352L2 H2 Ai...

Kilometerstand: 1.612 km

Bouwjaar: 09/2022

BTW/marge: BTW

Carrosserie: onbekend

Brandstof: Diesel

Transmissie: Automaat

Gewicht: 2.105 kg

Motor: 2.287 cc, 156 pk (115 kW)

Kleur: Wit

Laksoort: Basis/uni

Bekleding: Stof

Garantie: BOVAG

Opties en accessoires
Airconditioning, Alarmsysteem, Boordcomputer, Cruise Control, Getint glas, Navigatiesysteem,
Stuurbekrachtiging, Trekhaak

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 380 Nm
Transmissie: 8 versnellingen, Automaat
Aandrijving: Achterwielaandrijving

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

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 151 per kwartaal

Voor deze IVECO Daily moet u snel zijn, want die gaat aandacht krijgen. Net binnen, maar daar blijft-ie niet
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lang! Deze goed onderhouden auto is van de eerste eigenaar. Hij heeft een dieselmotor en een
automatische transmissie.

Er is ook een tellerrapport van Nationale Autopas, dat geeft u zekerheid over de kilometerstand van deze
auto. Er is nog meer te vertellen over deze auto, maar dan moet u hem ook zelf ervaren. U bent van harte
welkom om hem te bekijken en om een proefrit te maken.

= Bedrijfsinformatie =

De door ons genoemde communicatieadviesprijzen zijn inclusief onvermijdbare kosten nodig voor levering
van de auto. Optionele pakketten of uitrusting zijn altijd de keuze van de consument en kunnen
desgewenst tegen meerprijs geleverd worden.

Bij Autobedrijf Boks heeft u keuze uit meer dan 250 occasions. Heeft u een auto in te ruilen? Ga dan naar
onze website: http://www.autobedrijfboks/occasions en vindt uw nieuwe auto. Binnen 1 werkdag krijgt u
een offerte op maat.

Heeft u een eigen bedrijf? Weleens over financial lease nagedacht? Voor meer informatie hierover ga naar
http://www.financialleaseapeldoorn.nl Ook voor ZZP zeer aantrekkelijke tarieven en acceptatie
voorwaarden.

Aanbieder
Autobedrijf Boks
Laan van de Dierenriem 51
7324 AB Apeldoorn

Tel: 055 360 3050
E-mail: info@autobedrijfboks.nl


