ZORGELOOS BEZORGEN VOOR
NOG GEEN € 17,50* PER DAG
Harbers Trucks heeft een uniek aanbod: de Renault Trucks Master Home Delivery L3H2
voor nog geen € 17,50* per dag, inclusief reparatie en onderhoud.
U krijgt een complete bedrijfswagen voorzien van diverse
opties. En u kunt morgen al rijden, want Harbers Trucks
heeft uw Renault Master Home Delivery L3H2 op voorraad.
Geen kleine lettertjes, geen risico en geen onverwachte
kosten, maar letterlijk de ‘perfect tool’ voor uw
werkzaamheden.

Naast een kwaliteitsvoertuig krijgt u professionele
ondersteuning. U kunt 24 uur per dag terecht bij één van onze
5 vestigingen. Dus als u op zoek bent naar een bedrijfswagen
die uw Home Delivery’s verzorgt, twijfel dan niet en stop direct
bij uw dichtstbijzijnde Harbers Trucks vestiging. Want wij zijn
de experts op het gebied van transport.

COMPLEET VOOR € 26.390,-

OF VOOR NOG GEEN

€ 17,50* PER DAG

WELKOM BIJ ONS TEAM VAN PROFESSIONALS!
1. WIJ KENNEN DE SPELREGELS

Wij begrijpen uw business en hebben samen met
een aantal grote pakketbezorgdienstverleners voor u
de juiste inrichting ontworpen. En bieden eersteklas
transportmiddelen om uw business te ondersteunen
met exact dát voertuig dat u nodig heeft om onbezorgd
te kunnen werken.

2. ONZE MENSEN STAAN NON-STOP
VOOR U KLAAR

Als klant kunt u altijd rekenen op onze steun. Non-stop.
U wordt geholpen door onze monteurs die niet alleen
de producten kennen, maar ook het belang inzien van
uw bedrijf waarbij uw voertuig niet mag stilstaan.

3. WE HEBBEN DE JUISTE SPELER VOOR U
Ons gamma bevat verschillende flexibele bedrijfswagens geschikt voor diverse soorten transportoplossingen. We weten welk voertuig het meest
effectief is voor uw werkzaamheden.

4. U KUNT UW OGEN OP DE BAL HOUDEN
We weten dat u al uw aandacht nodig heeft
voor uw business. Wij ontzorgen en geven
rugdekking, zodat u zich over uw bedrijfswagen
(of uw vloot) geen zorgen hoeft te maken.

Actie geldig tot en met 1 oktober 2021. Prijs exclusief BTW. Vraag onze Renault Trucks experts voor meer info.

DE RENAULT MASTER
HOME DELIVERY
Harbers Trucks heeft een speciale Home
Delivery-uitvoering van de Master
samengesteld in samenwerking met
Vermeulen Conversions B.V.

RENAULT MASTER L3H2

DIESELMOTOR: 135 PK, EURO 6
NU VOOR NOG GEEN

€ 17,50* PER DAG
Ook verkrijgbaar in een L4H3 uitvoering.
Uw accountmanager informeert u hier graag over.

DE HOME DELIVERY KOMT INCLUSIEF
 rachtige en zuinige 135 pk twin turbo-motor
n K
 utomatische verlichting en ruitenwissers
n A
 ruise control
n C
 05 liter tank en vierseizoenenbanden
n 1
 irconditioning en pollenfilter
n A
 avigatie en radio Bluetooth en DAB
n N
 70° achterdeuren zonder ruit
n 2

 n
n E

het PACK Red EDITION met een:
- Draadloze oplader voor smartphone + houder
- Uitschuifbare tafel + bekerhouder en dashboardlade
- Chromen radiator grille en dashboard met chromen afwerking
- Carbon bekleding met wit stiksel* en Red EDITION badges

INRICHTING HOME DELIVERY
 erhoogde dak hemelbekleding voorcabine van Polyester
n V
 eparatiewand: aluminium pasvorm met schuifdeur zonder raam
n S
n Instapbeugel op separatiewand bij zijschuifdeur voor
 x binnenverlichting LED in laadruimte en cabine
n 3
 aadvloer 12mm betonplex antislip
n L
 ,5mm kunststof zijwandbekleding lichtgrijs links en rechts
n 4
 ,5mm kunststof panelen op zijschuifdeur en achterdeuren volledig
n 4
 chappen identiek PostNL: 4 schappen linkerzijde
n S
(optioneel: schappen rechterzijde)
 idebars links en rechts 60mm met opstaptrede rechterzijde
n S
bij zijschuifdeur
 ear bar – achteropstap identiek PostNL
n R
 verhangende BOL camera met 7 inch HD beeldscherm gemonteerd
n O
op dashboard (niet bij Pack veiligheid Home Delivery).

*	Financial Lease via Renault Trucks Financial Services op basis van 60 maanden en 20.000 km per jaar.
Inclusief reparatie/onderhoud, exclusief verzekering en wegenbelasting.

Harbers Trucks Apeldoorn
Harbers Trucks Barneveld
Harbers Trucks Duiven
Harbers Trucks Harderwijk
Harbers Trucks Veenendaal
harberstrucks.nl/home-delivery

Tel.: 055 369 42 10
Tel.: 0342 40 51 51
Tel.: 026 388 32 50
Tel.: 0341 41 16 50
Tel.: 0318 55 01 40

Actie geldig tot en met 1 oktober 2021. Prijs exclusief BTW. Vraag onze Renault Trucks experts voor meer info.

