Volkswagen Crafter
2.0TDI L3H2 Maxi
Misschien weet jij al waarom Volkswagen zo'n
geweldige reputatie heeft, dan hoeven we jou niets uit te
leggen over de kwaliteiten van deze Crafter. Maar
misschien ken jij het merk Volkswagen nog niet. In dat
geval nodigen we jou van harte uit om kennis te komen
maken. Niet voor niets is de vraag naar gebruikte
Volkswagens zo groot, want de kwaliteit staat ook na
een aantal jaren nog buiten kijf, zoals aan deze Crafter
duidelijk te zien is. Hij heeft een dieselmotor en een
handgeschakelde zesversnellingsbak. Aan alles is
gedacht als het gaat om de combinatie gemak en
veiligheid. Bijvoorbeeld het in- en uitstappen via de
schuifdeur met z?n ruime opening.
Het hele jaar door zorgt airconditioning voor een prettige
temperatuur. Extra opties op deze auto zijn: verstelbaar
stuur, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
en buitentemperatuurmeter.
De geavanceerde technologie in deze Volkswagen is in
staat om onderweg het verkeer om je heen te monitoren
en er op te reageren. Zo heb je als het ware een
automatische co-piloot aan boord. Brake assist is jouw
redder in een noodsituatie. Bij een dreigend ongeval
zorgt het systeem ervoor dat je sneller stilstaat.
Maak nu een afspraak voor een proefrit!
Kenteken
V623HD
Cilinderinhoud
1.968 cc
Vermogen
80 kw / 109 pk
Transmissie
Handgeschakeld
Carrosserievorm
Bestelbus
Kleur
Wit
Verlengd
L3
Aantal deuren
5
Aantal versnellingen
6
Bekleding
Stof
Gewicht
2.330 kg
Kilometerstand
184.841 km
Bouwjaar
08-2017
Brandstof
Diesel
Btw/Marge
BTW
Onderhoudshistorie Ja, aanwezig, dealer-onderhouden
Keer bekeken
356x
Verhoogd
H2
Emissieklasse
6

OnbekendCabinesoort
Verbruik gemiddeld
Laadvermogen

8.4
870 kg

DUTCH Vans
Mercuriusweg 41
3771 NC Barneveld
info@dutchvans.com
0342 765 557

Opties
ABS
Afstandsbediening Centrale Deurvergrendeling
Airbag(s)
Airbag bestuurder
Airco
Airconditioning
Alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
Anti Slipregeling
Buitentemperatuurmeter
Buitentemperatuurmeter
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
El. bedienbare ramen voor
Elektrische ramen voor

Elektronisch Stabiliteits Programma
ESP
Middenarmsteun voor
Schuifdeur rechts
stuur verstelbaar
Tussenschot volledig
Tussenschot volledig
Zijschuifdeur rechts

