Iveco Daily · 3,0 · 70C17 EEV
Pris: 239.900,Type:

Lastvogn

Modelår:

2011

1. indreg:

04/2011

Kilometer:

107.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Hvid

Antal døre:

6

Her har I chancen for at købe en sjælden udbudt varevogn med personlift · som kan gøre hverdagen meget lettere for jeres
virksomhed! Nypris på 1.1 Million kroner! Kan nu fås til 249.000kr ekskl moms. Leveres Nysynet & Ny Serviceret! 16m3 varerum med
en lasteevne på 1350kg så der er godt med plads til alt jeres værktøj med den fine opbygning fra Sortimo! Derudover er der monteret
en kompressor · et køleskab · Inverter · Webasto fyr · CTEK Lader · Fjernbetjening til liften · bøjle til arbejdstøj · Arbejdsbord med 2stk
230V stik samt trykluftstilkobling · 2 stk. JVC højtalere · der er ialt 6 stk. 230V stik i varerummet. Der er monteret en elektrisk skydedør
der adskiller varerummet til kabinen · bag førersædet der kan drejes rundt er der anlagt et lille kontor med et bord M/kopholder der kan
vippes op · Whitebord · 2 stk 230V stik samt ét 12V stik. I personliften der kan håndtere 200kg er der monteret arbejdsbord med 3
nedfældet rum så værktøjet ikke falder ned! · Marine radio · 230V stik & 12V Stik. Tryklufts tilkobling · Kroge til sikkerheds liner · Samt
et arbejds lys. Udvendigt har den 2 arbejds lys monteret i bag · Blitzbom · 10stk blitzblink rundt om bilen. Waeco Bakkamera · Alutrin til
side skydedør · Støttefod med 4 blitzblink · Bilen kan eventuelt leveres med anhængertræk til 2.500kg til en merpris på 26.000 · fuldaut. klima · fjernb. c.lås · kørecomputer · startspærre · udv. temp. måler · sædevarme · højdejust. forsæder · el-ruder · el-spejle ·
bakkamera · elektrisk parkeringsbremse · cd/radio · armlæn · Elektrisk bagagerumsdækken · kopholder · stofindtræk · abs · esp ·
servo · 1 ejer · lev. nysynet · service ok. · diesel partikel filter. Vi kan tilbyde digital fremvisning af bilen! For mere information om bil ·
opbygning og finansierings muligheder kontakt vores altid friske salgs team. Ib Lundgaard 2131 2301 - Kenni Dreier 2077 4964
HOFFMANN BILER A/S SILKEBORG forbehold for tastefejl.

Hoffmann Biler A/S - Stagehøjvej 5 - 8600 Silkeborg Tlf.: (+45) 87 200 499 - Email: info@hoffmannbiler.dk

Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 3,0

Effekt: HK.

Gear: Manuel gear

Længde: cm.

Tank: l.

Cylinder:

Moment:

Bredde: cm.

Km/l: NaN l.

Antal ventiler:

Topfart: ktm/t.

Højde: cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: sek.

Vægt: NaN kg.

DKK NaN
Produktionsår:
-

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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