Fiat Ducato
2.3JTD 130PK Bakwagen + Laadklep, Airco, Navigatie, Cruise 35H 2.3 MultiJet

VERKOOPPRIJS

FINANCIERINGSBEDRAG

€ 19.650,-

€ 345,- P/M

KENTEKEN

KLEUR

VHZ60F

wit

KM. STAND

BRANDSTOF

48.705 km

Diesel

BOUWJAAR

VERMOGEN

2017

131 PK

TRANSMISSIE

AANTAL CILINDERS

Handgeschakeld

4

OPTIES & ACCESSOIRES
Exterieur
Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
Laadklep
Parrot
mistlampen voor

Overige
Armsteun
Parrot
Slijtvaste laadvloer

Infotainment
Bluetooth telefoonvoorbereiding
MP3 aansluiting
Multifunctioneel stuurwiel
Multimedia systeem
Navigatie
Radio-cd/mp3 speler
Stuurwiel multifunctioneel

Veiligheid
ASR
Airbag bestuurder
Alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
SRS
Traction control

OMSCHRIJVING
Koppel: 320 Nm
BTW: De getoonde prijs is exclusief BTW
Deze Fiat Ducato Bakwagen is voorzien van een onderhoudshistorie.
De auto verkeert in een nette conditie en heeft nog maar één eigenaar voor u gehad.
Let wel op de beschadiging aan de zijkant van de laadbak.

Interieur
2 zitplaatsen rechtsvoor
Airco
Armsteun voor
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Bijrijdersbank
Boardcomputer
Cruise control
Elektrische ramen voor
LED verlichting laadruimte
Stuurbekrachtiging
Tussenschot met raam

De auto is van vele praktische luxe voorzien zoals o.a.: Cruisecontrol, airconditioning, elektrische ramen en spiegels, hydraulische laadklep t.b.v. laden, multimediasysteem en een bijrijdersbank
voor een drie-persoons cabine.
Bent u enthousiast geworden van deze auto? Bekijk onze website voor een uitgebreidere fotorapportage!
Overigens kunt u voor meer informatie sturen wij u graag wat extra foto's of een filmpje.
Maar u bent natuurlijk ook van harte welkom om langs te komen, wij hebben de koffie klaar staan!
1e Eigenaar.
Aantal sleutels: 2.
Afmetingen laadruimte LxBxH: 425cm x 210cm x 225cm.
Dit betreft een voertuig uit het bestand van onze partner BestelRent BV “Bestelwagen- verhuur en shortlease”. Bezichtiging is alleen mogelijk op afspraak. Exacte kilometerstand en conditie van
het voertuig kunt u telefonisch opvragen. Deze zal licht afwijken van de geadverteerde stand. (maandelijkse update).
14/12/2020 COVID Maatregelen: Wij zijn open voor zakelijke dienstverlening! Bezichtigingen en proefritten enkel en alleen op afspraak!
Geadverteerde Prijzen zijn excl. 21% BTW

SPECIFICATIE
Kenteken:

VHZ60F

Km. stand:

48.705 km

Aantal zitplaatsen:

3

Merk:

Fiat

Brandstof:

Diesel

Laadvermogen:

945 kg

Model:

Ducato

Inrichting:

(2-deurs)

Bouwjaar:

2017

Uitvoering:

2.3JTD 130PK Bakwagen +
Laadklep, Airco, Navigatie,
Cruise 35H 2.3 MultiJet

Laksoort:

Kleur:

wit
2287 cc

Aantal assen:

4

Cabine:

Enkel

Afmetingen:

665 x 216 x 323

Tankinhoud:

80 Liter

Max. gewicht:

3500

Moddeljaarreeks:

Januari 2017 - Januari 2021

Transmissie:

Handgeschakeld,
6 versnellingen

Gewicht (leeg):

2555 kg

Asconfiguratie:

4x2

Cilinderinhoud

Emissieklasse:

5

Max. treklast omgeremd:

Lengte / Hoogte:

L3H1

CO2-emissie:

153 g/km

Wielbasis:

403

APK:

tot 28-01-2022

Verbruik stad:

Wegenbelasting:

€ 176 pkw

Verbruik snelweg:

Bijtelling percentage:

25%

Verbruik gemiddeld:

Aantal sleutels:

2

Topsnelheid:

Onderhoudsboekjes:

1

VIN nummer:

ZFA25000002E76574

BTW/Marge:

Excl. BTW

Aantal cilinders:

4

Gewicht
Leeg gewicht

2555 KG

Laad vermorgen

Totaal gewicht

3500 KG

Trekgewicht

945 KG

Afmetingen
Hoogte

323cm

Breedte

Lengte

665cm

Bak lengte

Bak breedte

AFLEVEROPTIES
De getoonde prijs is inclusief standaard afleveringsservice. Hierbij inbegrepen zijn de volgende afleverpunten:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Géén meerprijs
Direct leverbaar
Tenaamstellen van het voertuig op uw naam
Controle motor en aandrijflijn
Verkocht en geleverd zonder onderhoud of garantie
U kiest er voor om het benodigd onderhoud zelf uit
te (laten) voeren
Vrijwaren van het in te ruilen voertuig
Vrijwaren van het in te ruilen voertuig
Geldige APK keuring
Voertuig wassen en uitzuigen

Wij adviseren u om een van onze afleverpakketten af te nemen met een volledige inspectie met APK, eventueel onderhoud en garantie!
Ga voor zekerheid en kies voor brons, zilver of GOUD!

Bak inhoud

216cm

80 L

ONZE AFLEVERPAKKETTEN

BRONS

ZILVER

GOUD

Meerprijs van € 595,- excl. BTW

Meerprijs van € 895,- excl. BTW

Meerprijs van € 1.395,- excl. BTW

Levering binnen 5 werkdagen

Levering binnen 7 werkdagen

Levering binnen 5 werkdagen

Technische controle* op minimaal 30 punten

Technische controle* op minimaal 30 punten

Technische controle* op minimaal 30 punten

Kleine onderhoudsbeurt

Kleine onderhoudsbeurt*

Grote onderhoudsbeurt*

Nieuwe mattenset

Nieuwe mattenset

Nieuwe mattenset

Nieuwe APK keuring

Nieuwe APK keuring

Nieuwe APK keuring

Teller rapport / Nationale autopas

Teller rapport / Nationale autopas

Teller rapport / Nationale autopas

Vrijwaren van het in te ruilen voertuig

Vrijwaren van het in te ruilen voertuig

Vrijwaren van het in te ruilen voertuig

3 Maanden of 7.500 km garantie op motor,
aandrijflijn en versnellingsbak

6 Maanden Autotrust garantie op motor,
aandrijflijn en versnellingsbak

6 Maanden Autotrust garantie op motor,
aandrijflijn en versnellingsbak

Voertuig wassen en uitzuigen

Voertuig wassen en uitzuigen

Voertuig wassen en uitzuigen

Levering aan huis, binnen Nederland

Levering aan huis, binnen Nederland

Vervangend vervoer bij garantie werkzaamheden

Vervangend vervoer bij garantie werkzaamheden

Voorwaarden garanties en afleverpakketten, vraag er naar bij ons verkoopteam!
Garanties met uitgebreidere dekking of langere looptijd zijn mogelijk tegen meerprijs.
Geen garantie mogelijk voor specifieke modellen, motorvarianten en voertuigen ouder dan negen jaar of met meer dan 180.000 km.
Tijdens de looptijd zijn Autotrust garanties tegen meerprijs te verlengen.
Uitgesloten van garantiedekking zijn op- en inbouwdelen zoals o.a. Koelinstalaties, hydraulische laadklep, kippers, hydr. Kranen, laad- en lossystemen en aftermarket
electronica.
Autotrust is een onafhankelijke partij die garanties bied welke national gedekt zijn. De garantieafhandeling kan dus bij ons worden afgehandeld, maar ook bij u in de buurt.
Garanties zijn mogelijk van 6, 12 of zelfs 24 maanden en hebben drie varianten van dekking. Vraag er naar bij ons Verkoop team!

VOERTUIGSLEUTELS
Bij alle voertuigen staat het aantal mee te leveren sleutels beschreven onder het kopje “opmerkingen” in de geadverteerde prijs zijn een 2de of 3de sleutel niet standaard inbegrepen.
Zou u deze er wel graag bij willen hebben, dan bestellen wij deze graag voor u tegen kostprijs.

DISTRIBUTIERIEM
Het vervangen van de distributieriem zit niet standaard in de verkoopprijs en is daarnaast ook niet opgenomen in bovenstaande afleverpakketten of onderhoudsbeurten. Indien u de
distributieriem wil laten vervangen dan doen wij dit graag voor u tegen kostprijs.

VOORRUIT
Sommige voertuigen worden geadverteerd met een (gerepareerde) ster of barst in de voorruit, deze laatste staat steeds vermeld onder het kopje opmerkingen. Het repareren of
vervangen van de voorruit zit niet in de genoemde verkoopprijs inbegrepen en valt ook niet onder bovenstaande afleverpakketten of onderhoudsbeurten. Indien gewenst vervangen wij
de voorruit graag voor u tegen kostprijs.

