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Opel Movano 2.3 cdti
01/2019 - Diesel - Handgeschakeld

€ 13.950,- excl. BTW

Autogegevens

Merk, model: Opel Movano

Uitvoering: 2.3 cdti

Kenteken: V-217-VD

Kilometerstand: 207.761 km

Bouwjaar: 01/2019

BTW/marge: BTW

Carrosserie: onbekend

Brandstof: Diesel

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 1.990 kg

Motor: 2.299 cc, 131 pk (96 kW)

Kleur: Zilver

Laksoort: Metallic

Bekleding: onbekend

Opties en accessoires
ABS, Airconditioning, Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen,
Getint glas, Tussenschot

Bijzonderheden
Algemene informatie

Asconfiguratie
Bandenmaat: 225/65R16,0
Remmen: schijfremmen
As 1: Bandenprofiel links: 2.0 mm; Bandenprofiel rechts: 2.0 mm; Vering: spiraalvering
As 2: Bandenprofiel links: 4.0 mm; Bandenprofiel rechts: 5.0 mm; Vering: bladvering

Functioneel
Afmetingen laadruimte: 370 x 175 x 188 cm
Hoogte laadvloer: 60 cm

Staat
Algemene staat: goed
Technische staat: goed
Optische staat: goed
Schade: schadevrij
Aantal sleutels: 2
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Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 160 per kwartaal

Garantie
Garantie: Bedrijfsauto's tot 180.000 km en 8 jaar leveren wij met tot wel 2 jaar garantie, wanneer u kiest
voor een afleverpakket waarbij wij van u de auto ook een servicebeurt mogen geven. Garantiewerk kunt u
in overleg met onze snel beslissende 14-talige servicedesk bij u in de buurt laten uitvoeren. In tegenstelling
tot bij andere adressen is deze garantie ook geldig als u door Europa rijdt of op vakantie bent. Naast
garantie bent u bij ons zeker van de kwaliteit van uw aankoop! Elke bus wordt namelijk door ons TÜV-Nord
gecontroleerde testcentrum op 22 punten op voorhand volledig geïnspecteerd. Er wordt gekeken hoe de
bus zich verhoudt tot anderen van hetzelfde type met vergelijkbare kilometerstand en leeftijd. Dit levert
een open in te zien testrapport op, waarin staat hoe de auto op dat moment verhoudingsgewijs scoort. Dit
rapport plaatsen we standaard bij ieder voertuig bij ons op de website en daarnaast ligt het in de auto
achter de voorruit. Aan de hand van de uitkomst van deze test wordt de prijs van de bus bepaald. Daarom
kan het zijn dat twee op het oog dezelfde auto's van hetzelfde jaar of met dezelfde kilometerstand toch in
prijs schelen. Juist om deze reden nodigen wij u ook van harte uit in de grootste bestelbusshowroom van
Europa, gelegen centraal in Nederland. Elke auto is anders. Een ding is zeker: Uw volgende staat er zeker
tussen: Wij luisteren naar uw verhaal.

Aantal Assen: 2, Configuratie: 4x2, Laadvermogen: 1510 kg, Eigen gewicht: 1990 kg, Totaalgewicht: 3500
kg, Trekgewicht ongeremd: 750 kg, Trekgewicht middenas geremd: 2500 kg, Vering type: bladvering,
Cruise control, Airconditioning, Aantal airbags: 1, Parkeerhulp: Achterkant, Getint glas, Elektrische ramen,
Elektrische spiegels, Tussenschot, Kleur: Zilver, Metallic, Motorvermogen: 96 Kw (129 Hp), Brandstof:
diesel, Euro: 6, Distributie type: Distributieriem, Soort versnellingsbak: Handgeschakeld, Versnellingen: 6,
Stuurbekrachtiging, ABS (Anti Blokkeer Systeem), ASR (Anti Slip Regeling), Opbouw model: Extra lang -
Verhoogd dak, Imperiaal: Geen, Zijdeuren: 1, Achtersluiting: dubbele deur, Zitplaatsen: 3, Stoelbekleding:
stof

= Bedrijfsinformatie =

Waarom u bij www.bestelbus.nl leaset of koopt?

U kiest voor professioneel geselecteerde bussen die wij aan dealers en eindgebruikers leveren.

We zijn van maandag t/m donderdag van 8 tot 19 uur geopend, vrijdag van 8 tot 17 uur en zaterdag van 9
tot 17 uur. Bel ons op 088-2243300 of mail SalesVans@kleyn.com en wij zoeken voor u.

Bestelbus.nl is de grootste onafhankelijke dealer in jong gebruikte gesloten bussen, bakwagens, koelers,
vriezers, personenbussen, open bakken, kippers, pick-ups, huiven en chassis-cabines.
Met meer dan 650 vans vindt u altijd een bij uw situatie passende bedrijfsauto:
- Scherpe prijzen
- Merkonafhankelijke ervaren bedrijfswagenadviseurs
- Wij kopen uw auto graag in
- Soepele en snelle (starters)lease
- Tot 2 jaar garantie bij uw eigen dealer
- Open inzichtelijk TÜV-kwaliteitsrapport

U betaalt bij ons geen verplichte afleverkosten en elke auto is standaard voorzien van afleverpakket Base.
Kortom, bezoek www.bestelbus.nl of komt u zich centraal in Nederland aan Afslag 29 van de A15 op 20
minuten van Utrecht geheel vrijblijvend oriënteren. Goede koffie staat klaar!
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Bestelbus.nl is onderdeel van de KLEYN Groep, die sinds 1919 ruim 100 jaar vertrouwd Trucks, Trailers,
Vans en onderdelen wereldwijd levert.

Aanbieder
Kleyn Vans
Zeiving 12
4214 KT Vuren

Tel: 0183 668 444
E-mail: salesvans@kleyn.com


