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Volkswagen Commercial Vehicles Multivan
Diesel - Automatisch
<p>OPTIES: 16" lichtmetalen velgen "Clayton" | Discover Media" navigatiesysteem met 8" touchscreen |
Bedrade en draadloze App-Connect | Achterklep met elektrische hulp voor het openen en het sluiten | Isolerende
en verwarmde voorruit | Licht en zicht pakket | Brandstoftank 80L | Verduisterde achterruiten | ACC + Front
Assist + city emergency brake | Parkeersensoren Vooraan en Achteraan | Verlaagde onderstel | ESP met
uitschakelbaar ASR | Rolgordijnen in de passagiersruimte | 4 radiografische inklapbare sleutels | Schuifdeur
rechts met sluithulp | Voorbereiding voor trekhaak inclusief aanhangwagenstabilisator | Climatronic 3-zonetemperatuur regeling en extra verwarmer | Fluwelen vloermatten in de cabine | Versterkte tapijt vloerbekleding
in de passagiersruimte | Achteruitrijcamera (statische lijnen) | 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: 16" lichtmetalen velgen "Clayton" | Discover Media" navigatiesysteem met 8" touchscreen | Bedrade en
draadloze App-Connect | Achterklep met elektrische hulp voor het openen en het sluiten | Isolerende en
verwarmde voorruit | Licht en zicht pakket | Brandstoftank 80L | Verduisterde achterruiten | ACC + Front Assist +
city emergency brake | Parkeersensoren Vooraan en Achteraan | Verlaagde onderstel | ESP met uitschakelbaar
ASR | Rolgordijnen in de passagiersruimte | 4 radiografische inklapbare sleutels | Schuifdeur rechts met sluithulp
| Voorbereiding voor trekhaak inclusief aanhangwagenstabilisator | Climatronic 3-zone-temperatuur regeling en
extra verwarmer | Fluwelen vloermatten in de cabine | Versterkte tapijt vloerbekleding in de passagiersruimte |
Achteruitrijcamera (statische lijnen) | 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): 45 750.73
Kilometers: 0 km
Deuren: 3
Koetswerkkleur: Indium Grey
Vermogen in kW: 110
Vermogen in PK: 150
Cilinderinhoud in cc: 2 000 cc
Euro C02: EU6
Aantal plaatsen: 7
Fiscale pk: 11
Opties:
ABS Achteruitrijcamera Adaptive Cruise Control
Automatische klimaatregeling Bekerhouder
Boordcomputer met kleurendisplay Buitenspiegels
elektrisch regelbaar Comfortzetels Digitale tuner DAB
Front Assist Gps met groot kleurenaanraakscherm
Metaalkleur Multifunctioneel lederen stuurwiel
Parkeersensoren Regensensor Snelheidsregelaar
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