Volkswagen Transporter 1.9 TDI 340 Trend.DC
05/2009 - Diesel - Handgeschakeld

€ 7.500,- excl. BTW
Autogegevens
Merk, model:

Volkswagen Transporter

Uitvoering:

1.9 TDI 340 Trend.DC

Kenteken:

7-VBT-46

Kilometerstand: 192.206 km
Bouwjaar:

05/2009

Kost. rijklaar:

€ 395,-

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

onbekend

Brandstof:

Diesel

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.945 kg

Motor:

1.896 cc, 102 pk (75 kW)

Kleur:

Oranje

Laksoort:

Basis/uni

Bekleding:

onbekend

Opties en accessoires
ABS, Centrale deurvergrendeling, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen,
Parkeersensor, Traction control, Trekhaak

Bijzonderheden
2 zitplaatsen rechtsvoor, achterklep met ruit, EDS, verstelbaar stuur, warmtewerend glas, zijschuifdeur
rechts. Voor meer foto\'s zie: www.mastebroek.nl U doet er verstandig aan om vooraf altijd even te bellen,
waar een bepaalde auto staat. Onze tel. nummers zijn Hardenberg 0523-267000 Hoogeveen 0528-264055
en De Krim 0524-571777 Alvast bedankt voor uw bezoek. Note, 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 beinvloeden. Kosten rijklaarmaken: € 395
Welkom bij Mastebroek's autobedrijven, met vestigingen in de Krim, Hardenberg en Hoogeveen. Wij zijn
dealer van Suzuki (Hoogeveen) en daarnaast specialist in Mitsubishi en Hyundai. daarnaast hebben wij een
groot aanbod occasions van alle merken. wij willen u aanraden ons te bellen alvorens u ons bezoekt om
zeker te zijn op welke vestiging de auto van uw keuze staat. Voor meer informatie kunt u Bellen met Han,
Hoogeveen 0528-264055 of Jan, Hardenberg 0523-267000 of Gerald, de Krim 0524-571777. Helemaal
actueel zijn? Download nu onze app. Mastebroek Autobedrijven

Aanbieder
Mastebroek's Autobedrijven Hoogeveen
Edisonstraat 32
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Mastebroek's Autobedrijven Hoogeveen | Tel: 0528 264 055 | info@mastebroek.nl
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