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Volkswagen Transporter personen bus 2.0 TDI
L2H1 Personenbus 9 persoons prijs Netto incl
BPM ex btw ac23
01/2017 - Diesel - Handgeschakeld

€ 28.009,-
Autogegevens

Merk, model: Volkswagen Transporter

Uitvoering: personen bus 2.0 TDI L...

Kenteken: R-417-VZ

Kilometerstand: 140.971 km

Bouwjaar: 01/2017

BTW/marge: BTW

Carrosserie: Bedrijfswagen

Brandstof: Diesel

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 3.200 kg

Motor: 1.968 cc, 150 pk (110 kW)

Kleur: Candy-Weiß (Wit)

Laksoort: Basis/uni

Bekleding: Leder

100%
Onderhouden: Ja

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Boordcomputer,
Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Elektrisch bedienbare
ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Getint glas, In hoogte verstelbaar stuur, Startonderbreker,
Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Technische informatie

Milieu
Energielabel: C

Onderhoud, historie en staat
100% Onderhouden: Ja (kwaliteitslabel aanwezig)
Aantal eigenaren: 1
Schade: schadevrij
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 1.075 - € 1.159 per kwartaal
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Garantie
Fabrieksgarantie: 12 maanden

Afleverpakketten
Optioneel afleverpakket (€ 750): Bovag garantie mogelijk: Bovag garantie 12 maanden Ook kunnen we
met onze Bos en Slegers Polis de fabriek garantie met 2 jaar verlengen. Ook kunnen we de Bovag garantie
gratis verlengen incl. pechhulp . Kijk naar de voorwaarde van de Polis op onze site
https://dealer.bosenslegerspolis.nl/panel/
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck; BOVAG Afleverbeurt;
Nieuwe APK

Volkswagen Transporter personen bus 2.0 TDI L2H1 Personenbus 9 persoons prijs Netto incl BPM ex btw
€23500,-

Volkswagen Transporter personen bus 2.0 TDI L2H1 Personenbus 9 persoons prijs Netto incl BPM ex btw
€23500,-

- Kenteken: R-417-VZ
- Merk: Volkswagen
- Model: Transporter
- APK tot: 02-03-2024
- Tellerstand: 140971 KM
- Carrosserievorm: Personenbus
- Aantal deuren: 5
- Brandstofsoort: Diesel
- Bouwjaar: 2017
- Transmissie: Handgeschakeld 6
- Kleur: wit
- Kleurnaam: Candy-Weiß
- Bekleding: Leder
- Kleur interieur: wit
- Interieurnaam: Kunstleer wit
- Motorinhoud: 1968 cc
- Aantal cilinders: 4
- Vermogen: 110 kW / 150pk
- Ledig gewicht: 3200 kg
- Max. trekgewicht: 2200 kg
- Aantal zitplaatsen: 9
- BTW/Marge: BTW aftrekbaar, de prijs is exclusief BTW
- Aantal sleutels: 2
- Onderhoudshistorie aanwezig: Ja
- Motorrijtuigenbelasting: € 1013 - 1090 per kwartaal
- Aantal maanden fabrieksgarantie: 12

Pakket: Audio pakket

- Bluetooth telefoonvoorbereiding
- Multimedia-voorbereiding
- Radio
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Pakket: Airbag pakket

- Hoofd airbag(s) voor
- Zij airbag(s) voor

Comfort

- Boordcomputer

Exterieur

- Achterklep met ruit
- Achterruitwisser
- Buitenspiegel rechts
- Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
- Buitenspiegels verwarmbaar
- Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
- Getint glas
- Rokersvrije auto
- Zijschuifdeur rechts

Infotainment

- Radio-CD/MP3 speler

Interieur

- Airco
- Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
- Comfortstoel(en)
- Elektrische ramen voor
- Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
- Stuur verstelbaar
- Stuurbekrachtiging

Milieu

- Start/stop systeem

Overige

- Anti Blokkeer Systeem
- Anti doorSlip Regeling
- Bestuurdersairbag
- Elektronisch Sper Differentieel
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- Passagiersairbag
- Vervolgbotsing preventie

Veiligheid
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- Alarm klasse 1(startblokkering)
- Bandenspanningscontrolesysteem
- Hill hold functie
- Vermoeidheids herkenning

Financiële leaseprijs ?750,00 per maand Verkoopprijs 23.500,00

Volkswagen Transporter personen bus 2.0 TDI L2H1  Personenbus  9 persoons prijs Netto incl BPM ex btw
€23500,-

Als u gaat voor kwaliteit zonder compromis, dan is deze Volkswagen Transporter Kombi een auto voor u.
Het zijn de degelijkheid van de constructie en de doordachtheid van het ontwerp die ervoor zorgen dat een
Volkswagen jarenlang begeerlijk blijft. Zoals deze Transporter Kombi, bijvoorbeeld. Deze auto is van eerste
eigenaar en de onderhoudshistorie is bekend. In deze auto vindt u een dieselmotor en een
handgeschakelde zesversnellingsbak. Het passagiersgedeelte van deze personenauto is voorzien van een
schuifdeur. Dat betekent een royale instap zonder openslaande portieren! Ook elektrisch bedienbare ramen
en elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels zijn aan boord.

Het spreekt voor zich dat u in deze auto ook airconditioning aantreft. De uitrusting van deze auto is met in
hoogte verstelbaar stuur, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening behoorlijk
compleet.

De nieuwste veiligheidssystemen komen in deze Volkswagen Transporter Kombi samen. Het laatste wat u
wilt is dat u achter het stuur indommelt. Om dat te voorkomen is deze auto uitgerust met
vermoeidheidsherkenning.

Interesse voor deze Volkswagen Transporter Kombi? Kom 'm dan van dichtbij bekijken. We maken graag
een afspraak.

Ook kunnen we deze bus verhuren

- Borg:
€ 600,-
- Kilometers vrij:
100 per dag
- Extra kilometers:
€ 0,24 per kilometer

Per Dag  €110,00 ex BTW

 
Weekprijs

- Borg:
€ 1800,-
- Kilometers vrij: 700 per week
- Extra kilometers:
€ 0,24 per kilometer
-   Per Week  €775,00 ex btw

Maandprijs



Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autogroep Bos & Slegers | Tel: 040 252 2425 | info@bosenslegers.nl

- Borg:
€ 4000,-
- Kilometers vrij:
2800 per maand
- Extra kilometers:
€ 0,24 per kilometer

Per Maand  € 2000 ex BTW

Direct een afspraak maken?

Welkom bij Autobedrijf Bos en Slegers

Een afspraak voor bezichtiging  kunt U maken  of dat betreffede auto aanwezig is.
Via mail:          info@bosenslegers.nl of gerard@bosenslegers.nl
Via telefoon:    040-2522425 (algemeen nummer) of 06-20490119 (Gerard Slegers)

Onze openingstijden:

RECEPTIE:        Maandag t/m Vrijdag    08:00 - 18:00 uur
WERKPLAATS: Maandag t/m Vrijdag    09:00 - 18:00 uur
VERKOOP:        Maandag t/m Vrijdag    09:00 - 18:00 uur
VERKOOP         Zaterdag            10:00 - 17:00 uur   
VERKOOP         Buiten de openingstijdem kunnen we een afspraak maken  uiteraard alleen als U de auto
ook voor 99 procent wil kopen .. 
                           Uiteraard moet de auto zijn zoals omschreven
    

Als extra service biedt Autobedrijf  Bos & Slegers : EEN PROEFRIT BIJ U THUIS aan 
Waar in Nederland U ook woont, wij zorgen er voor dat U, zonder extra inspanningen of moeite, in Uw
eigen omgeving kunt proefrijden met de door U geselecteerde auto.
Kosten voor deze proefrit thuis bedragen € 125,-- Een bedrag dat bij aanschaf van het voertuig op de
aanschafwaarde in mindering wordt gebracht waardoor deze service U uiteindelijk NIETS kost. Ook de
aflevering van de auto zal, indien gewenst, KOSTELOOS bij U thuis plaatsvinden
Wilt U bovenstaande proberen, Facetime dan met 06-20490119.
Bij aflevering van onze auto's brengen wij standaard € 695,-- in rekening.
Hiervoor krijgt de auto een complete afleveringsbeurt en een nieuwe APK. U neemt Uw auto dus altijd in
tiptop conditie mee.
Wilt U liever leasen? U kunt Uw eigen leaseprijs berekenen op    www.bosenslegers.nl/lease-
Voor de leaseprijs en de verzekering te raadplegen kunt u onderstaande link gebruiken
 
Voordelen van bij ons Verzekeren  is : als u schade heeft   5 jaar de aankoopgarantie is gegarandeerd 
aankoopprijs krijgt u  terug  met verder geen eigen risico
Ook hebben we mogelijkheden om de fabrieksgarantie met 2 jaar te verlengen meer weten vraag naar
deze mogelijkheid

Autogroep Bos en Slegers
Steenoven 28
5626DK Eindhoven
040-2522425
info@bosenslegers.nl
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Aanbieder
Autogroep Bos & Slegers
Steenoven 28
5626 DK Eindhoven

Tel: 040 252 2425
E-mail: info@bosenslegers.nl


