Volkswagen Multivan T6.1 Highline 204 pk
4-MOTION DSG KWB VOORRAAD! DCC | LED |
Side&Lane assist | V
01/2022 - Diesel - Automaat

€ 71.900,- excl. BTW
Autogegevens
Merk, model:

Volkswagen Multivan

Uitvoering:

T6.1 Highline 204 pk 4...

Kilometerstand: 15 km
Bouwjaar:

01/2022

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

onbekend

Brandstof:

Diesel

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

2.381 kg

Motor:

1.968 cc, 204 pk (150 kW)

Kleur:

Deep black (zwart pare...

Laksoort:

Basis/uni

Bekleding:

Leder

Garantie:

Fabrieksgarantie

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Boordcomputer,
Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch
bedienbare buitenspiegels, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Getint
glas, Lichtmetalen velgen, Mistlampen voor, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stoelverwarming voor,
Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 450 Nm
Transmissie: 7 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 70 liter
Topsnelheid: 197 km/u
Lengte/hoogte: L1H1
Financiële informatie
BTW: De getoonde prijs is exclusief BTW
Motorrijtuigenbelasting: geen
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Bedrijfswagens Twente | Tel: 053 536 0145 | info@bedrijfswagens-twente.nl

Leaseprijs: € 889 p/m (financial lease, 72 maanden, informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden)
De prijs van deze voorraad MULTIVAN is excl. BTW en BPM.
De foto's kunnen iets afwijken van de daadwerkelijke auto.
De auto is reeds gebouwd. en wordt ieder moment bij ons verwacht!!
Ondernemers en Mindervalide kunnen in aanmerking
komen voor een doorschuifregeling van de BPM.
Deze auto is te leveren op:
*Grijskenteken enkele cabine.
*Grijs kenteken dubbele cabine. ( Meerprijs € 1950,-)
*Grijs of geel kenteken rolstoel aangepast.
*Geel kenteken 7 persoons uitvoering.
= Bedrijfsinformatie =
NIET DE AUTO DIE U ZOEKT?
Bedrijfswagens Twente is constant bezig zijn voorraad op peil te houden. Nieuw bestelde bedrijfsauto's of
auto's welke net zijn binnen gekomen staan nog niet geadverteerd op onze website.
Voor de meest actuele voorraad status bezoekt u onze website www.bedrijfswagens-twente.nl/occasions of
neem contact op met onze bedrijfswagenadviseurs Tel: 053-5360145 .
Voor onze voorraad auto's zijn de volgende afleverpakketten mogelijk:
Afleverpakket Basis € 395,- excl. btw
Afleverpakket Plus € 695,- excl. btw
Afleverpakket Premium € 895,- excl. btw
Disclaimer: Alle moeite is genomen om de informatie op deze internetsite zo accuraat en actueel mogelijk
weer te geven. Fouten zijn echter nooit uit te sluiten.
Vertrouw daarom niet alleen op deze informatie, maar controleer bij aankoop de zaken die uw beslissing
zouden kunnen beïnvloeden.
Algemene voorwaarden www.bedrijfswagens-twente.nl/over-ons

Aanbieder
Bedrijfswagens Twente
Sluitersdijk 32
7554 PG Hengelo
Tel: 053 536 0145
E-mail: info@bedrijfswagens-twente.nl

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Bedrijfswagens Twente | Tel: 053 536 0145 | info@bedrijfswagens-twente.nl

