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Volkswagen Commercial Vehicles Caddy Maxi Van
Diesel - Manueel
<p>OPTIES oa Pack Comfort en Cool omvat Airco "Climatic" incl handschoenenkast met afsluitbare klep,
verlichting en koeling en Electra pack 1(Elektrische bediende ruiten en buitenspiegels, buitenspiegels
verwarmd)|Zetelbekleding in robuust stof "Marathon"|Laadvloer hout 12 mm laadruimte|"Licht en zicht"
pakket|Pack Connectivity voor radio"Composition Audio"|Radio "Composition Audio" met 2 luidsprekers|4
inklapbare sleutels met afstandsbediening|12V-stopcontact in laadruimte|Cruise Control inclusief
snelheidsbegrenzer|ParkPilot achteraan|Alle seizoensbanden195/65 R15 95T xl
Rolweerstandgeoptimaliseerd|Hoogteverstelling bestuurderszetel| | 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)</p>
OPTIES oa Pack Comfort en Cool omvat Airco "Climatic" incl handschoenenkast met afsluitbare klep, verlichting
en koeling en Electra pack 1(Elektrische bediende ruiten en buitenspiegels, buitenspiegels
verwarmd)|Zetelbekleding in robuust stof "Marathon"|Laadvloer hout 12 mm laadruimte|"Licht en zicht"
pakket|Pack Connectivity voor radio"Composition Audio"|Radio "Composition Audio" met 2 luidsprekers|4
inklapbare sleutels met afstandsbediening|12V-stopcontact in laadruimte|Cruise Control inclusief
snelheidsbegrenzer|ParkPilot achteraan|Alle seizoensbanden195/65 R15 95T xl
Rolweerstandgeoptimaliseerd|Hoogteverstelling bestuurderszetel| | 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)
Jaar: 2020
Promotieprijs (incl BTW): 20 853.31
Kilometers: 1 km
Deuren: 2
Koetswerkkleur: Candy White
Vermogen in kW: 75
Vermogen in PK: 102
Cilinderinhoud in cc: 2 000 cc
Euro C02: 6
Aantal plaatsen: 2
Opties:
ABS Airbag passagier Andere opties Bekerhouder
Buitenspiegels elektrisch regelbaar GSM bluetooth
voorbereiding Licht -en regensensor Manuele airco
Parkeersensoren Reservewiel Snelheidsregelaar
Stabiliteitsprogramma Trekhaakvoorbereiding
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