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Ford Transit Connect T200S 1.8 TDCi 75PK NAP/DEALER OH/AIRCO/ELEK.
PAKKET
Merk

Ford

Model

Transit Connect

Type

T200S 1.8 TDCi 75PK
NAP/DEALER
OH/AIRCO/ELEK. PAKKET

Bouwjaar

2007

Kilometerstand

224.672 km

Carrosserie

Bestelauto

Transmissie

Handgeschakeld

Brandstof

Diesel

€2.750,00
Merk
Ford

Model
Transit Connect

Type
Bouwjaar
T200S 1.8 TDCi 75PK NAP/DEALER OH/AIRCO/ELEK. 2007
PAKKET

Transmissie
H

Brandstof
D

Vermogen
75

Kilometerstand
224672

Accessoires

• Achterdeuren met ruiten

• Airbag bestuurder

• Airco

• Audioinstallatie met CD-speler

• Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

• Buitenspiegels elektrisch verstelbaar

• Buitenspiegels verwarmbaar

• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

• Elektrische ramen voor

• Multifunctioneel stuur

• Radio CD + stuurbed.

• Startblokkering

• Stuur verstelbaar

• Tussenschot volledig
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Opmerkingen
Auto wordt afgeleverd met nieuwe apk en afleverbeurt.
Of anders in overleg.
Wij rekenen geen afleverkosten en inruil is bij ons mogelijk.
Ook het maken van een proefrit is geen probleem.
Graag voor bezichtiging een afspraak maken.
Dan weet u zeker dat de auto nog beschikbaar is en er iemand van de verkoop aanwezig is om u te woord te staan.
Het gaat hier om een originele Nederlandse, dealer onderhouden auto.
Nationale Autopas evenals 2 sleutels zijn bij de auto aanwezig.
De auto is voorzien van 2 zitplaatsen, volledig tussenschot, dubbele achterdeur met ruiten, betonplex vloer en lat om lat betimmering.
Verder is de auto uitgerust met onder andere centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, elektrische ramen, elektrisch
verstelbare en verwarmde buitenspiegels, airconditioning, radio cd + stuurbediening en een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel.
Kortom een nette en goed onderhouden bedrijfswagen voor zijn leeftijd en kilometerstand.
Hoewel aan de informatie van deze advertentie de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen wij van Frank Oomen auto's niet
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuiste informatie in de advertentie van welke aard dan ook.
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