BEDRIJFSWAGENLOODS

Volkswagen Crafter L4-euro6-airco-dakdrager-trekhaak-mooi!-Garantie
Referentie

GD553

CC

1968

Koetswerktype

Bestelwagen

Staat

2de hands

1ste inschrijving 15/11/2016
Kilometerstand

75075 km

Brandstof

Diesel

Kleur

Wit

Opties
ABS

Airbag bestuurder

Airconditioning

Automatische Tractie Controle

Bagagerek

Bluetooth

Centr. deurvergr. met afstandsbediening

Electrische spiegels

Electronic Stability Program

Garantie

Handsfree

Leder bekleding

Met onderhoudshistoriek

Roetpartikelfilter

Schuifdeur

Startonderbreker

Trekhaak

Wind deflector

Info
Net toegekomen in 'De Bedrijfswagenloods': zeer mooie Volkswagen Crafter L4 van 1ste eigenaar.
L4 = laadlengte 4,3 meter. MTM 3,5 ton: mag nog 1025 kg laden (bestuurder reeds afgetrokken). Mag 2 ton trekken.
2.0 TDi - motor 140pk reeds euro 6 ! Onderhoudslisting uit VW - dealernet. Car-pass gecheckt, uitgebreid getest en heel goed nagekeken. Zo
verzorgd als bij 'De Bedrijfswagenloods' vindt u ze nergens.
Interessante uitrusting: airco, radio met bluetooth handenvrij bellen en muziek streamen. Comfortzetel links. Dubbele bank rechts met verborgen
opbergruimte. Laadruimte met bescherming in hout zowel zijwanden als vloer. Weinig gebruikssporen ! Trekhaak en opstaptrede. Kwalitatieve
dakdrager en ladder.
Opgelet prijs 17400€ + BTW = 21054 euro BTW inclusief. BTW 100% recupereerbaar voor zelfstandigen en vennootschappen.
Meer info ? Bel ons vrijblijvend op 0470/55.37.41 !
Gezien onze snel wisselende stock neemt u best steeds even contact op alvorens te komen kijken.
We verkopen alleen waar we zelf in geloven. Enkel na grondige expertise gaan wij over tot aankoop. Alle wagens worden zorgvuldig nagekeken en
getest over een afstand van minstens 25 kilometer. Pas dan verdient de wagen ons kwaliteitslabel: Voor u getest, en goedgekeurd !
On parle aussi le français. Si vous voulez plus de renseignement concernant cette voiture, n' hésitez pas de me contacter: 0470/ 55.37.41 .
We also speak english. If you want more information about this car, please contact me: 0470/55.37.41

Prijs

€ 21 054,00
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