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Jeep Renegade 1.3T Longitude | Automaat |
Stoel en Stuurverwarming
08/2019 - Benzine - Automaat

€ 21.995,-
Autogegevens

Merk, model: Jeep Renegade

Uitvoering: 1.3T Longitude | Autom...

Kenteken: N-641-PB

Kilometerstand: 37.918 km

Bouwjaar: 08/2019

BTW/marge: Marge

Carrosserie: SUV

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.295 kg

Motor: 1.332 cc, 151 pk (111 kW)

Kleur: Wit

Laksoort: Basis/uni

Bekleding: Stof

Garantie: Garantie

Opties en accessoires
Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling
met afstandsbediening, Cruise Control, Lichtmetalen velgen, Parkeersensor

Bijzonderheden
Van uw nieuwe auto verlangt u rijplezier, maar ook optimaal comfort en veiligheid. Daarom is de Jeep
Renegade de auto die u zoekt. Voor de aandrijving van deze SUV zorgen een viercilinder benzinemotor en
een automatische transmissie. Ga samen met uw bijrijder lekker zitten in de verwarmbare voorstoelen. Bij
deze Jeep Renegade is aan alles gedacht, tot en met een verwarmd stuurwiel aan toe.

Ja, airconditioning is er natuurlijk ook in deze auto. De parkeersensoren registreren alles. Ook dat ene
paaltje dat net buiten uw gezichtsveld valt. Zuinig en zeker zoeven? Dan is de cruise control ideaal!

Meer weten over deze auto? U bent van harte welkom om hem te komen bekijken.

= Bedrijfsinformatie =

Is deze auto iets voor u? Via onze website kunt u gemakkelijk contact opnemen via whatsapp, telefoon of
mail. Tevens is het mogelijk om een vrijblijvende inruil taxatie aan te vragen, zo weet u van te voren waar
u aan toe bent. Onze occasions boven de 4500 euro worden afgeleverd met een geldige APK, voor een
afleveringspakket (Onderhoudsbeurt volgens fabrieksopgave, nieuwe APK en garantie) kunt u kiezen. Wij
zijn dealer van de merken Nissan, Dodge Ram, Isuzu en Ssangyong, tevens zijn wij gespecialiseerd in 4x4
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en (USA) Pick-ups. Wij staan voor service en kwaliteit, hiervoor waarderen onze klanten ons met een 9.2.

Openingstijden
18 Mei Hemelvaart: Gesloten

Maandag: 8:00 t/m 18:00
Dinsdag: 8:00 t/m 18:00
Woensdag: 8:30 t/m 18:00
Donderdag: 8:00 t/m 18:00
Vrijdag: 8:00 t/m 18:00
Zaterdag: 9:00 t/m 17:00
Zondag: Gesloten

Aanbieder
Selles Auto's Kamperzeedijk B.V.
Kamperzeedijk 87 - 89
8281 PC Genemuiden

Tel: 038 344 6161
E-mail: info@sellesautos.nl


