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Toyota PROACE CITY 1.5 D-4D Professional - First Edition, Navigatie, Airco, Blind Spot,
Cruise, Bijrijdersbank, Trekhaak

Prijs

€ 19.900,€ 299,- p.mnd

Kenteken
Bouwjaar
Kilometerstand
Brandstof

VFT99R
15-07-2020
4.250 km
Diesel

Transmissie
Kleur
Aantal deuren
Vermogen
Gewicht
BTW/Marge

Hand
Grijs
5
75 kW (102pk)
1295 kg
BTW

Vestiging
Toyota Van Ekris Maarssen
Kometenweg 2
3606 BD Maarssen
www.vanekris.nl

T 0346-557000
verkoop.maarssen@vanekris.nl
Route beschrijving

Bijzonderheden
.....Het nieuwste model van de Proace familie, de eerste compacte bedrijfswagen van Toyota, de Proace City! Deze complete Proace City
Professional is uitgerust met een 102pk 1.5 D-4D dieselmotor, in de kleur Platinum Grey metallic en heeft extra opties zoals een bijrijdersbank
en het First Edition Pack! Verder is deze Proace City uitgerust met Trekhaak, Parkeersensoren voor en achter, Blind Spot Monitor,
Parkeercamera, Regensensor, Navigatie, Apple Carplay & Android Auto, Airconditioning, Cruise control met snelheidsbegrenzer, Radio met
Bluetooth en USB, Lichtsensor, Centrale Deurvergrendeling met afstandsbediening, Elektrisch bedienbare ramen,
Verkeersbordenherkenning, Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar met lendensteun, Volwaardig Reservewiel en nog veel meer!
Let op, wij rijden met deze auto dus informeer voor de actuele kilometerstand en beschikbaarheid.
De geadverteerde prijs is rijklaar, inclusief resterende fabrieksgarantie (5 jaar vanaf datum deel 1a) maar exclusief BTW, BPM (voor
ondernemers) en optionele afleverpakket t.w.v. €157,- waarbij de Proace wordt voorzien van een volle tank brandstof, lampenset en volledige
poetsbeurt. Wij zijn Toyota Proace dealer en hebben een ruime voorraad Proace modellen, ruime testmogelijkheden en wij adviseren u graag
wat de mogelijkheden zijn. Kijk op www.vanekris.nl of bel met onze adviseurs via 0347-557000. Automobielbedrijf van Ekris, uw bedrijfswagen
specialist voor het Groene Hart, Stichtse Vecht en de Ronde Venen.
---- Wij houden ons aan de door het RIVM gestelde richtlijnen in het belang van uw én onze gezondheid.
Heeft u interesse in deze auto maar wilt u eigenlijk de deur niet uit? Dan begrijpen we dat als geen ander. Toch kunnen wij al veel voor u
betekenen. Onze informatieverstrekking kan bijvoorbeeld via de telefoon of e-mail plaatsvinden. Wij kunnen u ook voorzien van extra beelden videomateriaal van deze auto.Een proefrit maken is geen probleem. Op het moment dat u bij ons komt en wilt proefrijden zorgen wij dat de
auto op de contact punten zoals stuur, dashboard, versnelling, deurgrepen etc. schoongemaakt is. Tevens bieden wij u plastic (wegwerp)
handschoenen aan als u dat wilt.

Opties & Accessoires
Exterieur
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
Buitenspiegels verwarmbaar
Bumpers in carrosseriekleur

Interieur
Airco
Armsteun voor
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Betonplex in laadruimte

Veiligheid
Achteruitrijcamera
Airbag bestuurder
Airbag passagier
Alarm klasse 1(startblokkering)

Bekijk ook onze andere sites:
www.priusoccasions.nl | www.yarisoccasions.nl | www.aygooccasions.nl | www.aurisoccasions.nl | www.toyotahybrideoccasions.nl

Centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening
Chroom delen exterieur
Dimlichten automatisch
Down Hill Assist Control
Lichtmetalen velgen 15"
Metaalkleur
mistlampen voor adaptief
Parkeersensor achter
Parkeersensor voor
Trekhaak
Trekhaak
Zijschuifdeur rechts

Cruise control
Elektrische ramen voor
Lendesteunen (verstelbaar)
passagiersstoel
Regensensor
Stuurbekrachtiging
Stuur verstelbaar
Tussenschot volledig

Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
Bandenspanningscontrolesysteem
Brake Assist System
Dodehoek detector
Elektronisch Stabiliteits Programma
Hill hold functie
Verkeersbord detectie

Overige
5 Jaar Garantie
Apple Carplay/Android Auto
Connected services
First Edition-pakket
Snel leverbaar!
Zijwandbekleding laadruimte

Bekijk ook onze andere sites:
www.priusoccasions.nl | www.yarisoccasions.nl | www.aygooccasions.nl | www.aurisoccasions.nl | www.toyotahybrideoccasions.nl

