FORD TRANSIT CUSTOM
PLATINUM EDITION

JOUW IDEALE BEDRIJFSWAGEN
De nieuwe Transit Custom Platinum Edition heeft alles wat
je van een bedrijfswagen wilt. Zoals enorm veel ruimte en
alle comfort. Met de luxe en uitstraling waarmee je zowel
zakelijk als privé goed voor de dag komt. Plus een lage
bijtelling en de mogelijkheid om flink kosten te besparen.
Nu voor slechts € 38.255 en 0% rente op de financiering!
Ook voor jou de ideale vervoersoplossing dus.
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• Netto bijtelling
vanaf € 345

• 0% rente op

de financiering

Zit comfortabel

• Direct uit voorraad

De luxe dubbele cabine heeft 8-weg
verstelbare voorstoelen en individueel te
verstellen stoelen op de 2de rij, voorzien
van lederen bekleding en grijze stiksels.
De laadruimte wordt afgescheiden door
een laadschot met ruit.

leverbaar

Rijdt fantastisch

Behalve precies de functionaliteit
die je zoekt, heb je ook alle kracht
met 130 pk & 360 Nm koppel
in combinatie met een soepele
6-traps automaat. Meer dan
genoeg voor z’n GVW van 3200 kg.

DE BEDRIJFSWAGEN MET
ALLES WAT JE MAAR WENST

MEER COMFORT, UITSTRALING EN LUXE DAN OOIT
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COMFORT & LUXE
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FUNCTIONALITEIT & EFFICIËNTIE

130 pk & 360 Nm koppel
6-traps automaat
Zijwandbekleding laadruimte
Laadschot met ruit & doorgeefluik
Kunststof laadvloerbescherming
Laadvermogen: 1.150 kg
Aanhangwagengewicht: 1.950 kg
Inhoud laadruimte: 4,4 m³
Wielbasis: 3,3 m (L2)

UITSTRALING & LOOKS

· Leverbaar in diverse metaallakken
· Glass Look panelen – 3de rij & achter
· Zwarte 16-inch lichtmetalen velgen
· Privacy Glass
· Platinum Edition-stootlijsten
· In kleur van carrosserie gespoten:
• Bumpers vóór en achter
• Deurgrepen
• Spiegelkappen

fordbedrijfswagens.nl

