Volkswagen Sharan Van 2.0 TDI 140pk H6
Comfortline BlueMotion Ex Btw ! GRIJS
KENTEKEN Airco Trekha
06/2013 - Diesel - Handgeschakeld

€ 11.949,- excl. BTW
Autogegevens
Merk, model:

Volkswagen Sharan

Uitvoering:

Van 2.0 TDI 140pk H6 C...

Kenteken:

VD-560-V

Kilometerstand: 105.112 km
Bouwjaar:

06/2013

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

onbekend

Brandstof:

Diesel

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.627 kg

Motor:

1.968 cc, 140 pk (103 kW)

Kleur:

Candywit

Laksoort:

Basis/uni

Bekleding:

Stof

Garantie:

BOVAG

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

Bijzonderheden
Let op! Deze Sharan hebben wij zelf in gebruik, hierdoor kan de huidige kilometerstand iets afwijken van de
geadverteerde kilometerstand. Gelieve contact opnemen voordat u deze Sharan wilt bezichtigen, zodat u
niet voor niets komt.
Betaal alleen het btw-bedrag bij aflevering en lease deze Sharan al vanaf € 218 per maand! (U ontvangt de
btw terug bij uw eerstvolgende aangifte).
Leasetarieven op basis van geen extra aanbetaling en zonder slottermijn:
72 maanden € 217,93 per maand
60 maanden € 254,88 per maand
48 maanden € 310,23 per maand
36 maanden € 402,79 per maand
24 maanden € 588,16 per maand
12 maanden € 1.144,89 per maand
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autobedrijf Martens | Tel: 0528 361 370 | verkoop@autobedrijfmartens.nl

Kleur buitenzijde: Pure white
Kijk voor de complete fotoreportage op onze eigen website www.autobedrijfmartens.nl Ook voor
financiallease kunt u de button op onze website gebruiken om te kijken wat de mogelijkheden zijn.
Dit betreft een grijs kenteken Volkswagen Sharan, getoonde prijs is daarom exclusief 21% btw
= Bedrijfsinformatie =
- Wilt u vrijblijvend voor vertrek meer informatie over deze auto? Stuur een Whatsapp-bericht met het
kenteken van de auto en wij maken voor u een video van de auto.
- Wilt u uw auto inruilen? Stuur foto's via Whatsapp of per mail, zo kunnen wij vooraf al een duidelijke
indicatie geven van een bij te betalen bedrag.
Onze prijzen zijn rijklaar, wij rekenen geen afleveringskosten! Deze auto wordt afgeleverd inclusief:
-

een onderhoudsbeurt volgens fabrieksvoorschriften
nieuwe APK
een aircoservice
6 maanden Bovag garantie

Inruil van uw huidige auto is mogelijk.
Deze auto wordt aangeboden door Autobedrijf Martens in Hollandscheveld. Wij zijn gespecialiseerd in de
merken Volkswagen en Audi en hebben altijd ca. 180 jong- gebruikte auto's op voorraad.
Bezoek www.autobedrijfmartens.nl voor een uitgebreide fotoreportage.
Wilt u deze auto komen bekijken en/of proefrijden? Wij helpen u graag verder.
Disclaimer: Alle moeite is genomen om de informatie op onze internetsite zo accuraat en actueel mogelijk
weer te geven. Fouten zijn echter nooit uit te sluiten. Er kunnen dan ook geen rechten aan deze advertentie
worden ontleend. Vertrouwt u daarom niet alleen op deze informatie, maar controleer bij aankoop de zaken
die uw beslissing zouden kunnen beïnvloeden.
Autobedrijf Martens
Riegshoogtendijk 150
7913 TC Hollandscheveld
Mail: verkoop@autobedrijfmartens.nl
Telefoon & Whatsapp: 0528361370

Aanbieder
Autobedrijf Martens
Riegshoogtendijk 150
7913 TC Hollandscheveld
Tel: 0528 361 370
E-mail: verkoop@autobedrijfmartens.nl

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autobedrijf Martens | Tel: 0528 361 370 | verkoop@autobedrijfmartens.nl

