Volkswagen Transporter Bestelwagen Eco
Business L2 28 2.0 TDI 81 kW (110 pk) EU6 WB
3400 MM 5 versn Ach
2021 - Diesel - Handgeschakeld

€ 24.865,- excl. BTW
Autogegevens
Merk, model:

Volkswagen Transporter

Uitvoering:

Bestelwagen Eco Busine...

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

onbekend

Brandstof:

Diesel

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.829 kg

Motor:

1.968 cc, 111 pk (82 kW)

Kleur:

Candy white (lb9a) (li...

Laksoort:

Basis/uni

Bekleding:

Stof

Garantie:

Fabrieksgarantie

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Boordcomputer,
Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch
bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Parkeersensor

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 250 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 70 liter
Topsnelheid: 164 km/u
Max. dakbelasting: 100 kg
Lengte/hoogte: L2H1
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)

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Zijm Nijmegen | Tel: 024 381 7100 | lead@zijm.nl

Staat
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
Financiële informatie
BTW: De getoonde prijs is exclusief BTW
Motorrijtuigenbelasting: € 122 per kwartaal
Dit betreft een Bedrijfswagen en zodoende is onze prijsstelling ook gericht op bedrijven. Dat betekent dat
we adverteren exclusief BTW, exclusief BPM en exclusief kosten rijklaar maken. Particulieren die een
betreffende bedrijfswagen willen aanschaffen kunnen een persoonlijke offerte aanvragen zodat we alle
belastingen en bijkomende kosten meenemen in de offerte.
Meer dan enig ander automerk heeft Volkswagen de auto-industrie gemaakt tot wat deze nu is. Door keer
op keer nieuwe technieken te lanceren, innovatieve concepten te ontwikkelen en de grootst mogelijke
kwaliteit te leveren, is Volkswagen een van de leidende merken in de autowereld geworden. Met deze
Transporter koopt u dus niet zo maar een auto, maar koopt u het resultaat van vele jaren innovatie en
technische ontwikkeling. Volkswagen-rijders weten het: een VW is gebouwd voor duurzaamheid en deze
Transporter ziet er dan ook uit als nieuw. De comfortstoelen zorgen voor precies de juiste zit, hoe lang de
rit ook is. Door de schuifdeur kunt u gemakkelijk grote en zware objecten in- en uitladen. Ook verstelbare
lendensteunen, elektrisch bedienbare ramen voor en elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels
zijn aan boord.
In de zomer zit u ontspannen achter het stuur dankzij de ingebouwde airconditioning. Geen parkeervak is
te klein dankzij de assistentie van de parkeersensoren. Nooit meer last van een slapende rechtervoet
dankzij de uitgekiende cruise control! Ook is de Volkswagen uitgerust met: verstelbaar stuur,
boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.
Pragmatisch en veilig als deze auto is, beschikt hij over diverse veiligheidssystemen. Het systeem voor
vermoeidheidsherkenning neemt het waar als uw concentratie verslapt en geeft u dan een waarschuwing.
Hill hold control voorkomt dat de auto achteruit rolt op een helling. Het systeem werkt als een
automatische handrem die in- en uitschakelt als u dat wenst.
We hebben ons best gedaan om de kwaliteit van deze Transporter aan u uit te leggen, maar er gaat toch
niets boven een proefrit. Als u contact met ons opneemt, zetten we de auto voor u klaar. We horen graag
van u.

Aanbieder
Zijm Nijmegen
Nieuwe Dukenburgseweg 13
6534 AD Nijmegen
Tel: 024 381 7100
E-mail: lead@zijm.nl

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Zijm Nijmegen | Tel: 024 381 7100 | lead@zijm.nl

