BEDRIJFSWAGENLOODS

Fiat Talento Dubb.cabine L2 Squadra-170pk-automaat
Referentie

GD708

CC

1997

Koetswerktype

Bestelwagen

Staat

2de hands

1ste inschrijving 10/03/2021
Kilometerstand

46087 km

Brandstof

Diesel

Kleur

Zwart

Opties
Aanraakscherm

ABS

Achteruitkijkspiegels met ontdooïng

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Airbag passagier uitzetbaar

Airconditioning

Armsteun

Automatische klimaatregeling

Automatische Tractie Controle

Bluetooth

Boordcomputer

Centr. deurvergr. met afstandsbediening

Constructeursgarantie

Cruise Control

Dagrijlichten

Electrische ruiten

Electrische spiegels

Electronic Stability Program

Handsfree

Isofix

LED dagrijverlichting

Leder bekleding

Lederen stuurwiel

Lendensteun

Lichtmetalen velgen 17"

Lichtsensor

Mistlampen

MP3

Multifunctioneel stuur

Navigatiesysteem

Niet-rokersvoertuig

Parkeerhulp achter

Regensensor

Reservewiel

Roetpartikelfilter

Schuifdeur links

Schuifdeur rechts

Sfeerverlichting

Startonderbreker

Stop & Start systeem

Stuurbekrachtiging

Trekhaak

Tuning

Info
Net toegekomen in 'De Bedrijfswagenloods' : super luxueuze Fiat Talento L2 dubbele cabine van 1ste eigenaar. Unieke wagen !
Dubbele cabine 5 zitplaatsen = blijft statuut bestelwagen dus geen BIV en JVB +/- 150€ (tarieven Vlaanderen)
Reeds voorzien van de nieuwe en bijzonder soepele 2.0 JTD - motor 170pk euro6. Geen distributieriem (ketting aangedreven) Automatische
versnellingsbak. Rijdt bijzonder soepel. Car-pass gecheckt, uitgebreid getest en heel goed nagekeken: onderhoud nu uitgevoerd. Zo verzorgd als bij
'De Bedrijfswagenloods' vindt u ze nergens !
Bijzonder complete afwerking: full leder, comfortzetels vooraan. Automatische airco, cruise control, radio met bluetooth handenvrij bellen en muziek
streamen. GPS groot scherm. 2 handige schuifdeuren. Luxe - dubbele cabine met individuele armsteunen, leesspots, uitklapbare tafels,
schuiframen. Bijzonder comfortabel , ook voor grote mensen.
Tevens voorzien van achteruitrijcamera en parkeersensoren achteraan. Trekhaak. Laadruimtebescherming.
Bijkomende uitrusting nodig ? We kunnen u vast en zeker helpen !
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 de8a
wagen
ons
kwaliteitslabel: Voor u getest, en goedgekeurd !
Finlandstraat
- 9940
Evergem
tel 0470 55 37 41 - https://bedrijfswagenloods.be - info@bedrijfswagenloods.be

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

