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Renault Captur 1.0 TCe Intens**Clima**Navi**
Adapt-cruise**Virtual-Display**360grd-camera
**Full-
10/2021 - Benzine - Handgeschakeld

€ 23.450,-
Autogegevens

Merk, model: Renault Captur

Uitvoering: 1.0 TCe Intens**Clima*...

Kenteken: P-186-SZ

Kilometerstand: 26.040 km

Bouwjaar: 10/2021

BTW/marge: BTW

Carrosserie: SUV

Brandstof: Benzine

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 1.196 kg

Motor: 999 cc, 92 pk (68 kW)

Kleur: Zwart

Laksoort: Metallic

Bekleding: Stof

Garantie: BOVAG

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Automatic climate
control, Boordcomputer, Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare
voorportierramen, Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 160 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 48 liter
Acceleratie (0-100): 14,0 s
Topsnelheid: 168 km/u

Milieu
Energielabel: B

Staat
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
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Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 142 - € 160 per kwartaal

Hele mooie uitvoering met ontzettend veel opties, het allernieuwste model , en zegt u nu zelf , dit is toch
een prachtige auto, slechts 13 duizend kilometer , dat is toch eigenlijk gewoon nieuw!!!

Wat een fantastische auto om te rijden . lekker stil en heerlijk zuinig , dat past goed in het knipje ;-)

Wat een luxe , stoel verwarming stuur verwarming , voorruit verwarming , een camera die 360 graden om
de auto omgeving voor u in de gaten kan houden hoe fijn is dat , geen angst dat je een fietser of kind over
het hoofd ziet bij het parkeren of wegrijden.

Heerlijk ietsjes hoger zitten dus een veel beter uitzicht en beeld van de wegen die je rijd, weg met dat
imago van opa en oma auto die tijd hebben we echt achter ons gelaten.

Ook de jongere generatie is dol op deze auto's en het aangename concept, en de uitstraling van de nieuwe
Captur , probeer het zelf ,maak een afspraak en wie weet bent u de volgende eigenaar.

120pk tuning is mogelijk met behoud van garantie voor slechts € 400, ex.btw
Bel of mail ons indien je interesse is gewekt.
0545-280200 of 06-55872436 appen mag ook.

= Bedrijfsinformatie =

Auto Berkelland B.V. is een autobedrijf met jarenlange ervaring in de autobranche in Gelderland en
Overijssel.
Een goed geoutilleerd bedrijf met perfect opgeleid personeel, een combinatie die garant staat voor optimale
mobiliteit.
Wij repareren uw auto niet alleen, we onderhouden hem. Om reparaties voor te blijven adviseren we u.
Heeft u vragen over ons bedrijf of heeft u een mooie occasion gezien en wilt u daar meer informatie over?
Wees niet bang en neem contact met ons op! 0545-280200 of www.autoberkelland.nl

Aanbieder
Autobedrijf Berkelland
Ruurloseweg 45
7271 RS Borculo

Tel: 0545 280 200
E-mail: info@autobedrijfberkelland.nl


