Ford Transit Custom GB 2.0 TDCi 130PK 300
L2H1 Trail
2021 - Diesel - Handgeschakeld

€ 25.640,- excl. BTW
Autogegevens
Merk, model:

Ford Transit Custom

Uitvoering:

GB 2.0 TDCi 130PK 300 ...

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

Bedrijfswagen

Brandstof:

Diesel

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.991 kg

Motor:

1.989 cc, 129 pk (95 kW)

Kleur:

Frozen White (Wit)

Laksoort:

Basis/uni

Bekleding:

Leder

Garantie:

Fabrieksgarantie

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

Bijzonderheden
Dit is een auto die op voorraad en / of in bestelling staat. Ford-dealer Stern heeft een voorraad van ruim
400 bedrijfswagens die zich wisselend op 12 locaties bevinden en die voorzien zijn van verschillende
uitvoeringen, kleuren, specificaties, (en) laad- en motorvermogens.
Heeft u specifieke wensen of vragen omtrent uw benodigde laadvermogen, lengte of trekgewicht? Bel met
een van onze vestigingen of klik op offerte om uw vraag achter te laten. In vele gevallen hebben wij de
juiste auto voor u.
Ford-dealer Stern, voorheen Ardea Auto, is met 12 vestigingen in de Randstad de grootste Ford dealer van
Nederland. Met het Ford Transit 24 concept kunnen bedrijfswagenklanten rekenen op een groot aantal
waardevolle diensten waaronder ruime openingstijden. In het Ford Transit Centrum bevindt zich alle kennis
en service op het gebied van bedrijfswagens onder één dak.
Op het gebied van onderhoudscontracten (Ford Protect Serviceplan), tot 5 jaar garantie, leasing,
financiering, inrichting of belettering kunnen wij een advies op maat verzorgen. Ook hierin adviseren wij
graag zodat u slechts één contactpersoon heeft die alles voor u regelt. Voor elke klant kunnen wij een
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speciale aanbieding maken zoals wij ook doen voor bijvoorbeeld klanten van Bouwmaat, subcontractors
van DHL, GLS, DPD, PostNL, TNT en nog vele anderen.
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 kilometer kostprijs, kwaliteit, betrouwbaarheid,
robuustheid, duurzaamheid, flexibiliteit en veiligheid zoals onder andere vastgesteld in de Euro NCAP test.
Getoonde bedragen zijn exclusief BPM, btw en rijklaarmaakkosten.
Dit betreft een standaard fabrieksgarantie van 24 maanden vanaf kentekenregistratiedatum deel 1A.

Aanbieder
Ford-dealer Stern Zoetermeer
Zwaardslootseweg 3
2717 PE Zoetermeer
Tel: 079 351 7000
E-mail: onlinesales.ford@stern.nl
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