Mercedes-Benz Citan 112 Ambiente rolstoelauto
rolstoelvervoer invalidevervoer rolstoel
10/2017 - Benzine - Automaat

€ 33.950,Autogegevens
Merk, model:

Mercedes-Benz Citan

Uitvoering:

112 Ambiente rolstoela...

Kenteken:

ZT-368-J

Kilometerstand: 15.301 km
Bouwjaar:

10/2017

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

Bedrijfswagen

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.295 kg

Motor:

1.197 cc, 114 pk (84 kW)

Kleur:

Wit

Laksoort:

Basis/uni

Bekleding:

Stof

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Audiosysteem, Boordcomputer, Centrale
deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch
bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
invalide, aangepast, gehandicapt, rolstoelvervoer ,rolstoellift, mindervalide,aanpassing
= 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.

De prijs is op basis van meeneemprijs (behalve op viaBOVAG.nl). Wij streven naar zo hoog mogelijke
kwaliteit voor een scherpe prijs. Daarom adverteren wij met de meeneemprijs en kunt u optioneel kiezen
voor een afleverpakket.
We bieden 3 pakketten aan: Basispakket € 299,-. Hiervoor krijgt u een APK-keuring | controle van alle
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Vakgarage De Liesbosch | Tel: 030 281 7961 | info@vakgaragedeliesbosch.nl

vloeistoffen | 1 maand garantie op de motor en versnellingsbak.
Pluspakket € 499,-. Hiervoor krijgt u een APK-keuring | kleine onderhoudsbeurt | remcontrole | 3 maanden
garantie op de motor en versnellingsbak.
Extrapakket € 799,-. Hiervoor krijgt u een APK-keuring | onderhoudsbeurt volgens schema | 6 maanden
volledige BOVAG-garantie. vraag aan de verkoper voor de volledige specificaties en welke afleverpakketten
mogelijk zijn voor de aangeboden auto.

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