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Volkswagen Crafter 32 2.0 TDI L2H2 DC | Cruise
| Airco | Betimmert | Achter opstap
12/2015 - Diesel - Handgeschakeld

€ 9.495,- excl. BTW

Autogegevens

Merk, model: Volkswagen Crafter

Uitvoering: 32 2.0 TDI L2H2 DC | C...

Kenteken: VS-469-R

Kilometerstand: 308.013 km

Bouwjaar: 12/2015

BTW/marge: BTW

Carrosserie: onbekend

Brandstof: Diesel

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 2.134 kg

Motor: 1.968 cc, 136 pk (100 kW)

Kleur: Zilver

Laksoort: Metallic

Bekleding: Skai

100%
Onderhouden: Ja

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Centrale deurvergrendeling,
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch
bedienbare voorportierramen, Mistlampen voor, Parkeersensor, Trekhaak, Tussenschot

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 340 Nm
Aandrijving: Achterwielaandrijving
Tankinhoud: 75 liter
Topsnelheid: 154 km/u

Verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 10,1 l/100km (1 op 9,9)
Brandstofverbruik op de snelweg: 8 l/100km (1 op 12,5)

Historie
100% Onderhouden: Ja (kwaliteitslabel aanwezig)

Financiële informatie
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Motorrijtuigenbelasting: € 168 per kwartaal

Beschikbare afleverpakketten:
- Auto Nol 3 maanden garantie (zonder meerprijs): Deze prijs is inclusief: Nieuwe APK, Kleine
onderhoudsbeurt, 3 maanden Auto Nol garantie op draaiende delen van motor en versnellingsbak.
- Auto Nol 6 maanden garantie (zonder meerprijs): Deze prijs is inclusief: 6 maanden Auto Nol garantie
(gelijk aan voormalige 6 mnd BOVAG garantie), Afleveringsbeurt, Nieuwe APK.

Overige informatie
Onderhoudsboekjes: Digitaal

Kijk voor een volledige fotoreportage op www.AutoNol.nl

Bouwjaar 21-12-2015

Prachtige schade vrije Volkswagen Crafter, eerste eigenaar, netjes onderhouden, bak betimmert,
achterbumper beschermer/opstap.

Bel voor meer info of een afspraak 033-2465517

= Bedrijfsinformatie =

Wij kunnen de eventuele financiering van de auto geheel voor u verzorgen, zowel zakelijk als particulier.
Daarnaast kunt u auto's jonger dan 10 jaar oud nu ook Private Leasen incl. eigendom! Dit kan al vanaf €
300.- per maand (afhankelijk van merk, type ed) inclusief verzekering, onderhoud en pechhulp! Bovendien
kunnen, indien gewenst, alle zaken online geregeld worden en kunt u proefrijden met de auto aan huis. Bel
ons voor de mogelijkheden of de exacte leaseprijs per maand op 033-2465517, wij staan u graag ter
woord! Whatsapp: 06-83834668

Hoewel alle gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zijn samengesteld, is Vakgarage Auto Nol
niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van deze
aangeboden informatie. Aan de in dit document verstrekte informatie kunnen op geen enkele wijze rechten
worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Alle informatie is onder voorbehoud van druk-, zet-,
prijs-, en programmeerfouten. Alle afbeeldingen zoals deze getoond worden, zijn auteursrechtelijk
beschermd en mogen niet worden gebruikt door derden.

Aanbieder
Vakgarage Auto Nol
Tabaksplanter 4a
3861 SH Nijkerk

Tel: 033 246 5517
E-mail: info@vakgarageautonol.nl


