DE GOEDKOOPSTE BEDRIJFSWAGEN VAN NEDERLAND

FIORINO EASY PRO

VANAF x

7.250

Privé rijden? € 10.223 incl. btw en bpm!

LEASE

Vanaf € 89 per maand!

Als professionals begrijpen wij dat u als ondernemer in de stad snel en
flexibel moet zijn. En dat u zonder problemen milieuzones wilt kunnen
betreden. Daarom heeft Fiat Professional de Fiorino Easy Pro versie. Een
ideale zakenpartner, want hij is compact van buiten maar toch ruim van
binnen. Hij is makkelijk wendbaar in de stad en heeft de rijeigenschappen
van een personenauto. En omdat u als professional ook altijd op zoek gaat
naar een goede deal, kunt u ook wat de prijs betreft op ons rekenen.

DIT IS DE DEAL!
De Fiorino Easy Pro rijdt u al vanaf € 7.250. Daarmee is het
de goedkoopste bedrijfswagen in deze klasse. Of lease de Easy Pro al
vanaf slechts € 89 per maand! Inruil van uw huidige bedrijfswagen is
mogelijk en te gebruiken als aanbetaling.

VOORDELIGE PRIJS,
VOLLEDIGE UITRUSTING!
Easy Pro standaard voorzien
van o.a.
✓ 1.4 77 pk (57 kW) benzinemotor
✓ Stuurbekrachtiging
✓ Asymmetrische achterdeuren
✓ Privacy glas
✓ In hoogte verstelbaar stuur
✓ Veiligheidssytemen zoals:
- Electronic Stability Control (ESC)
- Anti Slip Regulation (ASR)
- Hydraulic Brake Assist (HBA)
- Hillholder

VOOR ELKE ONDERNEMER EEN
GESCHIKTE FIORINO.

CLOSE THE DEAL BIJ FIAT PROFESSIONAL.

Met een keuze uit diesel, benzine en
groen gas is er voor elke ondernemer
een geschikte Fiorino. Ook op het gebied
van luxe en comfort biedt de Fiorino een
breed scala aan mogelijkheden
en opties.

U bent van harte welkom bij één van de meer dan 60 bedrijfswagendealers! Kijk op fiatprofessional.com/nl/dealers.nl
Actie geldig zolang de voorraad strekt. De catalogusprijs is incl. opties, excl. btw/bpm, kosten rijklaar maken, verwijderingsbijdrage
en leges. *Het zakelijke financieringsaanbod is op basis van 6,9% rente met een looptijd van 60 maanden via FCA Capital Netherlands
B.V. (KvK 30085071). Informeer bij uw dealer naar de voorwaarden en een passende offerte. Het getoonde beeldmateriaal kan
afwijken van het werkelijke product. Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden. Aan de inhoud
van deze flyer kunnen geen rechten worden ontleend.

A PRO LIKE YOU

