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Volkswagen Transporter 2.0 TDI 150PK T6.1 |
R-Line | 3-Zits | Carplay | Leder | Sidebars |
Trekhaak | A
04/2021 - Diesel - Handgeschakeld

€ 27.839,- excl. BTW

Autogegevens

Merk, model: Volkswagen Transporter

Uitvoering: 2.0 TDI 150PK T6.1 | R...

Kenteken: VKD-57-T

Kilometerstand: 24.508 km

Bouwjaar: 04/2021

BTW/marge: BTW

Carrosserie: onbekend

Brandstof: Diesel

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 1.796 kg

Motor: 1.968 cc, 150 pk (110 kW)

Kleur: Wit

Laksoort: Basis/uni

Bekleding: Leder

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Boordcomputer,
Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Elektrisch bedienbare
ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lederen bekleding, Lichtmetalen velgen, Parkeersensor,
Trekhaak, Tussenschot

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 400 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 70 liter
Topsnelheid: 164 km/u

Verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 7,5 l/100km (1 op 13,3)
Brandstofverbruik op de snelweg: 5,7 l/100km (1 op 17,5)

Onderhoud, historie en staat
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Aantal eigenaren: 2
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 144 per kwartaal

Nu eenmalige actieprijs van €28840,- voor €27839,- excl. BTW gedurende onze actieperiode!

Deze Unieke Volkswagen Transporter 2.0 TDI 150PK R-Line van bouwjaar 2021 verkeert in nieuwstaat.
Deze Transporter is voorzien van een nette functionele laadruimte. Daarnaast is deze Transporter voorzien
van , Bluetooth Audio, Handsfree bellen, ASR (Antislipregeling), een Schuifdeur aan de rechterzijde,
Bumpers in carrosserie kleur, Pianolak grillen, Lederen bekleding, 3-Zitplaatsen, Airconditioning, en nog
veel meer. Er is altijd keurig met de auto omgegaan, dit is ook aan alles te zien en te merken. Ideaal
geschikt voor de Zakelijke klant die deze wilt inzetten en een Auto wilt hebben met een fris en Uniek
uiterlijk. Kijkt u voor een uitgebreid foto overzicht met meer dan 40 foto's op onze eigen website:
www.autounit.nl

Voor het interieur zijn voorbeeldfoto's gebruikt van de stoelen. Hoewel de advertentie met de grootste zorg
word voorbereid kan dit verschillen.

Let op! De afgebeelde set Nieuwe Lichtmetalen velgen met Nieuwe Banden is leverbaar tegen een
meerprijs van €1899,- Exclusief BTW.
Bij aflevering zal deze Transporter worden voorzien van gecertificeerde software die er voor zal zorgen dat
het vermogen stijgt naar 150pk.

= Bedrijfsinformatie =

Al meer dan 12 jaar behoort AutoUnit tot de top online auto remarketeers van Nederland. Met een constant
wisselende voorraad van 250 streng geselecteerde occasions zijn wij in staat om op professionele wijze te
voorzien in uw nieuwe auto.
Al onze occasions worden streng gecontroleerd op km standen, schadeverleden en onderhoud. Op al onze
betrouwbare occasions bieden wij de laagste prijsgarantie om ervoor te zorgen dat u een leuke en mooie
auto aanschaft voor een eerlijke prijs.

Sinds de oprichting kunnen wij met trots zeggen dat uit onafhankelijke BOVAG onderzoeken is gebleken dat
wij tot de top autobedrijven van Nederland behoren. Klanten becijferen onze onderneming gemiddeld met
een 8.8/10!

Ervaar het zelf! Kom eens vrijblijvend kijken naar onze mooie voorraad auto's. 24 uur per dag online en 6
dagen per week offline in Utrecht.

Het voltallige AutoUnit team heet u van harte Welkom!

Disclaimer:
Hoewel alle gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zijn samengesteld is AutoUnit niet
aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van deze
aangeboden informatie. 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
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AutoUnit.
De Heldinnenlaan 207
3543 MB Utrecht

Tel: 085 078 1515
E-mail: info@autounit.nl


