Jeep Wrangler 4.2 Softtop,Automaat
06/1987 - Benzine - Automaat

€ 14.950,Autogegevens
Merk, model:

Jeep Wrangler

Uitvoering:

4.2 Softtop,Automaat

Kenteken:

JS-ZH-65

Kilometerstand: 129.771 km
Bouwjaar:

06/1987

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

Cabriolet

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.500 kg

Motor:

4.000 cc, 184 pk (135 kW)

Kleur:

Blauw

Laksoort:

Basis/uni

Bekleding:

Stof

Opties en accessoires
Audiosysteem

Bijzonderheden
Bij het ontwerpen van de Jeep Wrangler stonden uw comfort en uw veiligheid centraal. De aandrijving van
deze Jeep wordt verzorgd door een zescilinder motor en een automatische transmissie.
Interesse voor deze Jeep Wrangler? Kom 'm dan van dichtbij bekijken. We maken graag een afspraak.
Letop dit is geen nieuwe auto de Jeep staat er netjes bij. de Jeep heeft een mijlen teller er is geen
documentatie aanwezig.
= Bedrijfsinformatie =
Vakgarage de Liesbosch is aangesloten bij de Bovag en N.A.P ons bedrijf is een vertrouwd adres voor
onderhoud, reparatie, apk, banden en schadeherstel. U wordt snel en vakkundig geholpen waarbij
klantvriendelijkheid hoog in het vaandel staat. Dit alles uiteraard binnen een aanvaardbaar prijsniveau. Ook
voor onderhoud aan uw leaseauto en bedrijfsauto bent u bij ons aan het juiste adres.Daarnaast verkopen
wij occasions tegen concurrerende prijzen. Vakgarage de Liesbosch heeft altijd een wisselend aanbod
occasions staan." Wij zijn ook bereikbaar op whatsapp 06-53151476.
Let op, als u reageert op een advertentie dan kan ons antwoord in uw reclame of ongewenste mailbox
terechtkomen. Wij doen altijd ons best om binnen 1 werkdag te reageren op uw vraag.
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Vakgarage De Liesbosch | Tel: 030 281 7961 | info@vakgaragedeliesbosch.nl

Genoemde prijs is de basisprijs inclusief lopende apk. Uitsluitend op Viabovag vindt u de prijs inclusief 6
mnd Bovag garantie. U kunt bij ons kiezen voor het afleverservicepakket à €395,-, hiervoor wordt de auto
geleverd met een nieuwe apk, afleverbeurt, 20 liter brandstof en 3 maanden garantie op motor en
versnellingsbak. . Ons afleverpakket inclusief 6 mnd Bovag garantie kost € 795,- (niet van toepassing op
auto's met resterende fabrieksgarantie). Onze auto's zijn altijd goed onderhouden en alle keuringen zijn
toegestaan. Vakgarage de Liesbosch heeft altijd 1e klas occasions op voorraad waarmee u zorgeloos kunt
rijden! Graag tot ziens bij Vakgarage de Liesbosch in Nieuwegein.
Ondanks dat onze advertenties met zorg worden samengesteld, kan aan de inhoud geen rechten worden
ontleend. Controleer daarom de opties die voor u van belang zijn vóór de aankoop, wij helpen u daarbij
met alle plezier.
LIKE onze Facebook/Instagam pagina of download onze Vakgarage de Liesbosch app in de appstore om
direct op de hoogte te zijn van onze voorraad en acties!

Aanbieder
Vakgarage De Liesbosch
Nijverheidsweg 9J
3433 NP Nieuwegein
Tel: 030 281 7961
E-mail: info@vakgaragedeliesbosch.nl

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Vakgarage De Liesbosch | Tel: 030 281 7961 | info@vakgaragedeliesbosch.nl

