Ford Transit Custom GB 2.0 TDCi 130PK 280
L1H1 Limited | In bestelling
2022 - Diesel - Handgeschakeld

€ 32.980,- excl. BTW
Autogegevens
Merk, model:

Ford Transit Custom

Uitvoering:

GB 2.0 TDCi 130PK 280 ...

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

Bedrijfswagen

Brandstof:

Diesel

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.991 kg

Motor:

1.998 cc, 129 pk (95 kW)

Kleur:

Diffused Silver (zilve...

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Stof

Garantie:

Fabrieksgarantie

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Audiosysteem, Bijrijdersbank, Centrale
deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch
bedienbare buitenspiegels, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen,
Lichtmetalen velgen, Mistlampen voor, Navigatiesysteem, Parkeersensor

Bijzonderheden
Deze auto staat in principe op voorraad maar door het tijdens de Corona pandemie ontstane wereldwijde
microchiptekort kunnen autofabrikanten en dus ook Ford Motor Company niet hun normale en gewenste
productie draaien waardoor voorraden laag en levertijden lang zijn. Deze auto staat in ieder geval in
bestelling en is in vele gevallen nog aan te passen aan persoonlijke eisen en wensen.
Heb je specifieke wensen of vragen omtrent het benodigde laadvermogen, inhoud, lengte of trekgewicht?
Bel met een van onze vestigingen of stel je vraag via het onderstaande formulier. Wij geven je het juiste
advies voor de juiste auto. Zo kun jij probleemloos je werkzaamheden uitvoeren.
Inrichting en belettering doen wij in eigen huis en hier maken we graag een voorstel voor op maat. Op deze
manier heb je slechts één contactpersoon binnen Stern die alles voor jou regelt.
De Ford Transit range modellen en de Ford Ranger hebben in hun ruim 55 jarige historie vele prijzen
gewonnen, zoals International Van of the Year award, Bestelwagen van het jaar, Pick-up of the Year award,
Engine of the Year award en nog vele andere internationaal erkende prijzen.
Elke Ford bedrijfswagen blinkt uit in waar voor je geld, lage kilometerkostprijs, kwaliteit, betrouwbaarheid,
robuustheid, duurzaamheid, flexibiliteit en veiligheid. Denk hierbij aan hoge scores in de Euro NCAP test.
Ford-dealer Stern, voorheen Ardea Auto, is met 12 vestigingen in de Randstad de grootste Ford-dealer van
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Ford-dealer Stern Gorinchem | Tel: 0183 646 000 | onlinesales.ford@stern.nl

Nederland. Met het Ford Transit Centrum concept kunnen bedrijfswagenklanten rekenen op een maximale
ondersteuning bij hun bedrijfsvoering. Of het nu gaat om financiering, regulier onderhoud, speciale op- of
ombouwwerkzaamheden of snelle hulp bij pech onderweg. Met het landelijk dekkende netwerk van Transit
Centra en de extra lange openingstijden kun je altijd vertrouwen op de beste service.
Garantie
Op het gebied zekerheid hebben wij mogelijkheden tot 5 jaar garantie met Ford Protect verlengde garantie
en ook beschikken we over een sterk aanbod in verschillende onderhoudscontracten met het Ford Protect
Serviceplan.
Financieren
Op financieel vlak wil je natuurlijk de juiste keuzes maken. Onze adviseurs bieden je dan ook graag advies
op maat hoe jij het beste jouw nieuwe bedrijfswagen kan financieren. Of het nu gaat om koop of lease, wij
helpen je verder.
Voor elke klant kunnen wij een speciale aanbieding maken, zoals wij ook doen voor klanten van Bouwmaat,
subcontractors van DHL, GLS, DPD, PostNL, TNT en nog vele anderen. Neem contact op voor meer
informatie.
Getoonde bedragen zijn exclusief BPM, btw en Rijklaarmaakkosten.
= Bedrijfsinformatie =
Interesse in deze auto? Kom hem in het echt ervaren! Maak snel een afspraak om de auto te bekijken of
plan direct een proefrit. Wij staan voor je klaar en zijn bereikbaar via 0183 646000,
gorinchem.ford@stern.nl of neem contact met ons op via de contactmogelijkheden op deze pagina.
Bij Stern vind je geheid de auto van je dromen! We hebben altijd zo'n 5.000 nieuwe én gebruikte auto's op
voorraad. Voor jezelf of je bedrijf. Om te kopen of te leasen. Wij onderhouden je auto in onze werkplaatsen
en herstellen de schade als dat nodig is. En natuurlijk helpen we je bij de financiering of verzekering. Wij
zijn jouw partner in mobiliteit. Welkom bij Stern. Wij staan voor je klaar.

Aanbieder
Ford-dealer Stern Gorinchem
Newtonweg 20
4207 HK Gorinchem
Tel: 0183 646 000
E-mail: onlinesales.ford@stern.nl
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