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Volkswagen Transporter 2.0 TDI L1H1 DC
Comfortline | Dubbele cabine | Automaat |
Navigatie | Parkeer Se
09/2013 - Diesel - Automaat

€ 19.895,- excl. BTW

Autogegevens

Merk, model: Volkswagen Transporter

Uitvoering: 2.0 TDI L1H1 DC Comfor...

Kenteken: VBH-58-G

Kilometerstand: 199.172 km

Bouwjaar: 09/2013

BTW/marge: BTW

Carrosserie: onbekend

Brandstof: Diesel

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.938 kg

Motor: 1.968 cc, 141 pk (104 kW)

Kleur: Bruin

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

Garantie: Garantie

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

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 340 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 80 liter
Acceleratie (0-100): 12,5 s
Topsnelheid: 172 km/u
Lengte/hoogte: L1H1

Onderhoud, historie en staat
Aantal eigenaren: 1
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
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Financiële informatie
BTW: De getoonde prijs is exclusief BTW
Motorrijtuigenbelasting: € 136 per kwartaal

Garantie
Garantie: U kunt kiezen voor een optioneel afleveringspakket, dit is inclusief 3 maanden garantie

Afleverpakketten
Optioneel afleverpakket (zonder meerprijs): Afleverpakket 4x4, SUV en bedrijfswagens: Onderhoudsbeurt
volgens fabrieksopgave Nieuwe APK Algehele technische controle 3 maanden max. 10.000 km garantie
(occasions vanaf 4500,- incl. btw)
Dit afleverpakket bevat: Nieuwe APK

Vroeger kocht je een Volkswagen om z?n betrouwbaarheid, levensduur en hoogstaande techniek. En nu?
Nu ook. Volkswagen, das Auto. Deze auto is van de eerste eigenaar en die heeft goed voor zijn auto
gezorgd, want de onderhoudshistorie is volledig bekend. Deze diesel heeft een automatische transmissie.
De schuifdeur achter is fijn voor in- en uitstappen en de grotere ramen bieden veel meer uitzicht. Bij de
uitrusting van deze Volkswagen horen onder meer elektrisch bedienbare ramen voor en elektrisch verstelde
en verwarmde buitenspiegels.

Met één druk op de knop blaast de airconditioning een koele bries door het interieur. De uitrusting van deze
Volkswagen is met boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening behoorlijk
compleet.

De auto is voorzien van een trekhaak en is een uitstekende caravantrekker.

Laat het ons meteen weten als u interesse heeft in deze Volkswagen, dan kunnen we een afspraak maken
om u de auto te demonstreren.

= Bedrijfsinformatie =

Is deze auto iets voor u? Via onze website kunt u gemakkelijk contact opnemen via whatsapp, telefoon of
mail. Tevens is het mogelijk om een vrijblijvende inruil taxatie aan te vragen, zo weet u van te voren waar
u aan toe bent. Onze occasions boven de 4500 euro worden afgeleverd met een geldige APK, voor een
afleveringspakket (Onderhoudsbeurt volgens fabrieksopgave, nieuwe APK en garantie) kunt u kiezen. Wij
zijn dealer van de merken Nissan, Dodge Ram, Isuzu en Ssangyong, tevens zijn wij gespecialiseerd in 4x4
en (USA) Pick-ups. Wij staan voor service en kwaliteit, hiervoor waarderen onze klanten ons met een 9.2.

Openingstijden
18 Mei Hemelvaart: Gesloten

Maandag: 8:00 t/m 18:00
Dinsdag: 8:00 t/m 18:00
Woensdag: 8:30 t/m 18:00
Donderdag: 8:00 t/m 18:00
Vrijdag: 8:00 t/m 18:00
Zaterdag: 9:00 t/m 17:00
Zondag: Gesloten

Aanbieder
Selles Auto's Kamperzeedijk B.V.
Kamperzeedijk 87 - 89
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8281 PC Genemuiden

Tel: 038 344 6161
E-mail: info@sellesautos.nl


