Koene Auto
Broekerdreef 120, 1991 AZ Velserbroek

Fiat Doblo
Cargo 1.6 MJ L2H1 Maxi SX NAVI AIRCO PDC 3ZITS TREKHAAK

Specificaties

Prijs:

€ 10.900,-

BTW/marge:

BTW

Bouwjaar:

03-2017

Kilometerstand:

47.810 km

Kenteken:

V651DP

Carrosserie:

AutoExpert 6 mnd (Fiat)

Brandstof:

diesel

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1405 kg

Motor:

1598 cc, 77 kW

Kleur:

Nero Cinema (donker)

Lak soort:

metallic

Bekleding:

onbekend

Op deze auto krijgt u AutoExpert 6 mnd (Fiat).
Neem voor de garantievoorwaarden contact met ons op.

Opties en accessoires
ABS,

Airconditioning,

Alarmsysteem,

Boordcomputer,

Centrale

deurvergrendeling,

Centrale

deurvergrendeling

met

afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Metallic lak,
Mistlampen voor, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Radio CD speler, Trekhaak, Tussenschotarmsteun voor, audio-navigatie full
map, bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar, lendesteunen (verstelbaar), zijschuifdeur rechts, 2 zitplaatsen rechtsvoor, 12
maanden

Mobiliteitshulp,

12

maanden

ServicePlus

Pas,

alarm

klasse

1(startblokkering),

Anti

doorSlip

Regeling,

bestuurdersairbag, betonplex in laadruimte, Bleutooth carkit, Bluetooth, Bluetooth telefoonvoorbereiding, buitenspiegels elektrisch
verstel- en verwarmbaar, buitenspiegels in carrosseriekleur, buitentemperatuurmeter, bumpers in carrosseriekleur, Coupon voor
gratis APK-keuring, elektrische ramen voor, Elektronisch Stabiliteits Programma, hill hold functie, Nationale Autopas,
radio-CD/MP3 speler, stuur verstelbaar, stuurwiel multifunctioneel, TomTom navigatiesysteem

Opmerkingen
Keurig onderhouden Doblo Cargo Maxi van kleine ondernemer. De verlengde versie (L2H1) van de populaire kleine bestelwagen
heeft een praktische tweezitsbank voorin zodat de auto geschikt is voor drie inzittenden. De zitting van de bank is opklapbaar en
bied ruimte om bijvoorbeeld een tablet uit het zicht op te bergen. De auto is voorzien van een trekhaak, parkeersensoren, airco en
een geïntegreerd TomTom naviagtiesysteem. Bellen doet u via bluetooth, op deze manier kunt u ook draadloos uw muziek af
spelen. Dit kan overigens ook via een AUX- of USB kabel. De in hoogte verstelbare bestuurdersstoel heeft een goede positie ten
opzichten van het met leder bekleedde stuurwiel met audio- en telefoonbediening. De krachtige 1.6 MultiJet dieselmotor is zowel
schoon als zuinig. De prijs is exclusief BTW.

== Een begrip in de regio ==
Als het om auto’s gaat, is Koene Auto inmiddels al ruim 50 jaar een begrip in de regio Velsen. In 1952 startte grondlegger Loek
Koene aan de Hagelingerweg in Santpoort een klein garagebedrijf, dat inmiddels is uitgegroeid tot een modern Fiat-dealerbedrijf.
Na een periode gevestigd te zijn geweest in IJmuiden, betrok Koene Auto in 1998 het huidige dealerpand aan de Broekerdreef in
Velserbroek. Wij staan voor u klaar, voor een proefrit in een nieuwe Fiat tot onderhoud.
Uiteraard bent u van harte welkom in ons bedrijf. Kom eens langs in onze vestiging in Velserbroek of vraag direct online een
offerte aan voor de Fiat naar keuze.

Deze auto is door u geselecteerd op www.koene.nl

Tel: 023 5379700, Fax: 023 5491320

Voor meer informatie en een proefrit: Koene Auto, Broekerdreef 120, 1991 AZ Velserbroek

E-mail: info@koene.nl

