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Renault Master T35 2.3dCi 165pk L3 | Chassis
Cabine | Red EDITION | Cruise | Airco | Lease
587,
08/2022 - Diesel - Handgeschakeld

€ 31.950,- excl. BTW

Autogegevens

Merk, model: Renault Master

Uitvoering: T35 2.3dCi 165pk L3 | ...

BTW/marge: BTW

Carrosserie: Bedrijfswagen

Brandstof: Diesel

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 2.000 kg

Motor: 2.298 cc, 165 pk (121 kW)

Kleur: Wit

Laksoort: Basis/uni

Bekleding: onbekend

Garantie: Fabrieksgarantie

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Boordcomputer, Centrale
deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Elektrisch bedienbare ramen,
Elektrisch bedienbare voorportierramen, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 380 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 80 liter
Lengte/hoogte: L3H1

Financiële informatie
BTW: De getoonde prijs is exclusief BTW
Motorrijtuigenbelasting: geen
Leaseprijs: € 587 p/m (Koopman Lease, informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden)

Alle door ons aangeboden auto`s staan voor bezichtiging en een proefrit klaar in Opmeer en zijn direct
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leverbaar.

Nieuwe auto's zijn voorzien van fabrieksgarantie.

In onze werkplaats kunnen wij uw nieuwe bedrijfswagen voorzien van aanpassingen, zoals het monteren
van:

Trekhaak, Imperiaal, Dakdragers (neerklapbaar voor Ford Custom), Sidebars, Vloerplaat,
Zijwandbetimmering, Achteruitrijcamera, etc.

Koopman Lease biedt deze auto aan voor € 587,- per maand.

Dit is berekend op een looptijd van 72 maanden (deze kan uiteraard korter) zonder slotsom. Bij ons heeft U
de meest gunstige en transparante contractvoorwaarden!

Het maandbedrag wat wij vermelden is exact het bedrag wat u betaalt per maand, hier komen geen extra
kosten als BTW en provisie overheen!

De aanbetaling is het BTW bedrag a € 6.709,50 (21%), dit ontvangt u terug bij uw eerstvolgende BTW
aangifte.

Vraag onze medewerkers ook naar meer informatie hoe u het maandbedrag verder kunt verlagen door
bijvoorbeeld een aanbetaling of inruil van uw huidige auto.

Wij maken graag een passend voorstel voor u.

U kunt uw huidige personenauto of bedrijfsauto bij ons inruilen.

Aanbieder
Koopman Bedrijfswagens
De Veken 202
1716 KJ Opmeer

Tel: 0226 768 080
E-mail: verkoop@koopmanbedrijfswagens.nl


