BE-COMBI TREKKEROMBOUW
VOLKSWAGEN PRIJSLIJST
De Volkswagen Crafter 5 Ton dient af fabriek te zijn
uitgevoerd met de volgende fabrieksopties:

OPTIE
CODE

Voorbereiding voor trekhaak incl. kabeling

1D7

Vering/demping, versterkt

2MG

AGM-accu (520A/92 Ah) en versterkte dynamo (250 A)

NY4

Achterlichten met verlengde bekabeling

8SE

Bodybuilders aansluiting in A stijl rechts

IS1

Voorbereiding 3e remlicht

8R6

Digitale tachograaf

9NI

Bij een trekkerombouw wordt enkel gebouwd op een achterwiel
aangedreven chassis met dubbellucht montering achter
Buitenspiegels op beugel voor opbouwbreedte > 2.160 mm

ZB1

Motorisatie 130 kW
De Crafter dient besteld te worden op N2 (> 3500 kg)
Uitschakeling ESP*
* Verplicht volgens Europese richtlijnen. Door dealer uit te voeren
TREKKEROMBOUW VOLKSWAGEN

PRIJS

Enkel cabine, wielbasis 3640 mm

€

7.495,00

Dubbel cabine, wielbasis 4490 mm

€

8.245,00

KOSTEN MEE TE NEMEN IN DE OFFERTE

PRIJS

CVO aanpassen naar trekker inrichting

€

250,00

Keuring trekker eerste opname

€

250,00

Smart tachograaf ijken

€

220,00

BPM-aangifte

€

95,00

BESCHIKBARE OPTIES

PRIJS

Namontage stroomkabel voor laadklep of lier

€

615,00

Hulpluchtvering met mechanische hoogteregeling

€

1.495,00

Zijskirts in standaard kleur wit

€

1.375,00

Spuiten zijskirts in RAL-kleur

€

385,00

Spuiten zijskirts in metallic kleur

€

490,00

LED zwaailampbalk met 2 aparte LED werklampen

€

1.375,00

Inrijdbeveiliging tussen wielbasis

€

450,00

Let op:
- Reservewiel meebestellen niet wenselijk
in verband met ruimtegebrek
- Voertuig aan te leveren met
uitgeschakelde transportmodus

Spoiler en zijfenders op aanvraag

Algemene condities
Levertijd:

in overleg (na levering chassis ca. 4 tot 6 weken)

BE-Combi Sales & Rental

Levering:

door de dealer in Vuren (transport door BE-Combi in overleg)

Azewijnseweg 12

Garantie:

12 maanden (na ingebruikname van het voertuig)

4214 KC Vuren

BTW:

alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW

Nederland

algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.
Geldig:

genoemde prijzen zijn geldig vanaf 4-1-2021

 +31(0) 345 633 644
 www.be-combi.nl
1010140

Overig:	op alle door BE-Combi geleverde producten zijn onze

