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Jeep Renegade 1.4 Longitude | Navigatie |
Trekhaak | Keyless | Parkeersensoren |
Reservewiel
11/2014 - Benzine - Handgeschakeld

€ 14.495,-
Autogegevens

Merk, model: Jeep Renegade

Uitvoering: 1.4 Longitude | Naviga...

Kenteken: 2-ZBH-34

Kilometerstand: 129.486 km

Bouwjaar: 11/2014

BTW/marge: Marge

Carrosserie: SUV

Brandstof: Benzine

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 1.295 kg

Motor: 1.368 cc, 141 pk (104 kW)

Kleur: Rood

Laksoort: Basis/uni

Bekleding: Stof

Garantie: Garantie

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Centrale
deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch
bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel,
Lichtmetalen velgen, Mistlampen voor, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging, Trekhaak

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 230 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 48 liter
Acceleratie (0-100): 10,9 s
Topsnelheid: 181 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 7,6 l/100km (1 op 13,2)
Brandstofverbruik op de snelweg: 5,1 l/100km (1 op 19,6)
Energielabel: C
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Onderhoud, historie en staat
Aantal eigenaren: 5
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 164 - € 186 per kwartaal

Garantie
Garantie: U kunt kiezen voor een optioneel afleveringspakket, dit is inclusief 3 maanden garantie

Afleverpakketten
Optioneel afleverpakket (€ 395): Afleverpakket personenauto: Onderhoudsbeurt volgens fabrieksopgave
Nieuwe APK Algehele technische controle 3 maanden max. 10.000 km garantie (occasions vanaf 4500,-
incl. btw)
Dit afleverpakket bevat: Nieuwe APK

Met een SUV als deze hebt u een praktische en ruime auto, maar tegelijk biedt hij ook comfort en rijplezier.
Een krachtige viercilinder benzinemotor zorgt voor de aandrijving van deze SUV. De uitmonstering van
deze auto wordt gecompleteerd door onder meer 16 inch lichtmetalen velgen, aluminium dakrailing,
verstelbare lendensteunen, elektrisch bediende ramen en elektrisch inklapbare buitenspiegels.

Het audio-installatiesysteem is gecombineerd met het navigatiesysteem en geeft u de keus om onderweg
te luisteren wat u wilt. Route- en verkeersinfo, uw favoriete albums en radioprogramma?s, podcasts,
luisterboeken... zeg het maar. Deze auto heeft ook bluetooth aan boord. airconditioning koelt het interieur
zodat u altijd ontspannen op uw bestemming aankomt. Parkeerplekken worden er niet ruimer op. Maar met
de aanwezige parkeersensoren krijgt u deze Jeep Renegade zonder problemen op z'n plaats. Lekker
koersen op een constante snelheid: daarvoor zorgt de cruise control. Ook verstelbaar stuur en centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening horen tot de voorzieningen op deze auto.

Zoals u mag verwachten van deze Jeep Renegade is hij uitgerust met een reeks aan actieve
veiligheidssystemen. Stoppen en stilstaan op een helling wordt een fluitje van een cent dankzij de hill hold
control.

Wij leveren deze auto met het tellerrapport van Nationale Autopas. Hebben we u overtuigd? Maak dan nu
van de gelegenheid gebruik om direct een proefrit in te plannen. Druk op de knop hiernaast en wij nemen
zo snel mogelijk contact met u op.

= 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
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
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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


