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Volkswagen Sharan 2.0 TDI Exclusive Series | 7P | STOEL
VW | PDC V-A | LMV | NL-AUTO | DEALER O.H | NAVI |
CRUISE |
Informatie
Merk:
Volkswagen
Bouwjaar:
2018
Gewicht (leeg):
1722 kg
Verbruik stad:
6.1 l/100km

€39.888
Model:
Sharan
Versnellingsbak:
Handmatig, 6 versnellingen
Max. trekgewicht:
2200 kg
Verbruik snelweg:
4.6 l/100km

Km. stand:
47.600 km
Carrosserie:
MPV
Vermogen (kw/pk):
110/150
Verbruik gemiddeld:
5.1 l/100km

Brandstof:
Diesel
Cilinderinhoud:
1968 cc
Energielabel:
D
Wegenbelasting:
€470.00 - €501.00

Foto's

Opmerkingen
Al onze auto’s komen rechtstreeks van de eerste eigenaar veelal leasemaatschappijen en zijn voorzien van zowel een volledige
onderhoudshistorie als een Nationale Auto Pas. Wij hebben wekelijks nieuwe aanvoer en een scherp variërend aanbod. Bij binnenkomst krijgen
alle auto’s een inname inspectie. Zodat u als klant niet voor verrassingen komt te staan.
Naast deze inspectie krijgt u bij aankoop van de auto altijd GRATIS een nieuwe APK keuring.
Een groot deel van onze voorraad (90 auto’s) staan binnen in onze showroom overzichtelijk gepoetst, voorzien van NAP certificaat en
prijskaart. Zo kunt u de gewenste auto op uw gemak bezichtigen. Tenaamstelling en vrijwaren van de auto kunnen wij ter plekke voor uw
verzorgen. Inruil van uw huidige auto is mogelijk.
Wij hanteren GEEN afleverkosten!
Als u nog meer zekerheid wilt hebben is het afsluiten van garantie en onderhoudsbeurt tegen meerprijs mogelijk.
Graag tot ziens bij Autobedrijf Boelens te Damwoude (friesland)
Alle informatie is onder voorbehoud van druk-, zet-, prijs-, en programmeerfouten.

Meer informatie
https://autobedrijfboelens.nl/occasionvoorraad/volkswagen-sharan-2-0-tdi-exclusive-series-7p/
Alle moeite is genomen om de informatie op deze pagina zo accuraat en actueel mogelijk weer te geven. Fouten zijn echter nooit uit te sluiten.
Vertrouw daarom niet alleen op deze informatie, maar controleer bij aankoop de zaken die uw beslissing zouden kunnen beïnvloeden.
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