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Volkswagen Commercial Vehicles Caddy Maxi
Monovol.
Gas - Manueel
<p>VW Caddy Maxi in de speciale serie Family op aardgas (CNG) met volgende opties oa: Pack Relax omvat
Licht&amp;Zicht/Multifunctiestuur/Buitenspiegels elektr./Adaptive cruise control |Pack Design H7-koplampen Led
dagrijlichten/Mistlampen/Led-verlichting/<br /> dakrailing zilver |Navigatiesysteem "Discover Media" met 6
|ParkPilot achteraan met achteruitrijcamera "Rear View"|Voorbereiding voor trekhaak (incl.
aanhangwagenstabilisator) |5 zitplaatsen ipv 7 plaatsen|De prijs omvat alle kortingen. Volledige configuratie te
verkrijgen via onze concessie. Specifieke voorwaarden zijn te verkrijgen in de showroom. Voor meer info over
deze wagen kan u contact opnemen met onze verkoop: Hans@clissen.vw.be / Wim@clissen.vw.be /
Robin@clissen.vw.be (Opties die getoond zijn, zijn onder voorbehoud van de bestelbon) – INCLUSIEF
VOORWAARDELIJKE RECYCLAGEPREMIE</p>
VW Caddy Maxi in de speciale serie Family op aardgas (CNG) met volgende opties oa: Pack Relax omvat
Licht&Zicht/Multifunctiestuur/Buitenspiegels elektr./Adaptive cruise control |Pack Design H7-koplampen Led
dagrijlichten/Mistlampen/Led-verlichting/
dakrailing zilver |Navigatiesysteem "Discover Media" met 6 |ParkPilot achteraan met achteruitrijcamera "Rear
View"|Voorbereiding voor trekhaak (incl. aanhangwagenstabilisator) |5 zitplaatsen ipv 7 plaatsen|De prijs omvat
alle kortingen. Volledige configuratie te verkrijgen via onze concessie. Specifieke voorwaarden zijn te verkrijgen
in de showroom. Voor meer info over deze wagen kan u contact opnemen met onze verkoop:
Hans@clissen.vw.be [1] / Wim@clissen.vw.be [2] / Robin@clissen.vw.be [3] (Opties die getoond zijn, zijn onder
voorbehoud van de bestelbon) – INCLUSIEF VOORWAARDELIJKE RECYCLAGEPREMIE
Jaar: 2020
Promotieprijs (incl BTW): 25 930.02
Kilometers: 1 km
Deuren: 4
Koetswerkkleur: Indium Grey Metallic
Vermogen in kW: 81
Vermogen in PK: 110
Cilinderinhoud in cc: 1 400 cc
Euro C02: 6
Aantal plaatsen: 5
Fiscale pk: 8
Opties:
6 luidsprekers ABS Achteruitrijcamera Adaptive Cruise
Control Airbag lateraal Airbag passagier Andere opties
Automatische airconditioning (2 zones) Automatische
klimaatregeling Bekerhouder Boordcomputer
Boordcomputer met kleurendisplay Buitenspiegels
elektrisch regelbaar Centrale armsteun vooraan Digitale
tuner DAB Elektrisch verstelbare, verwarmbare en
inklapbare buitenspiegels Gps met groot
kleurenaanraakscherm Led-dagrijlichten Licht -en
regensensor Lichtmodule Metaalkleur Multifunctioneel
lederen stuurwiel Navigatiesysteem Regensensor
Reservewiel Snelheidsregelaar Stabiliteitsprogramma
Trekhaakvoorbereiding Verchroomde dakrails
Verdonkerde achterruiten
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