Renault Clio Estate 0.9 TCe Limited
08/2018 - Benzine - Handgeschakeld

€ 12.950,Autogegevens
Merk, model:

Renault Clio Estate

Uitvoering:

0.9 TCe Limited

Kenteken:

TJ-974-L

Kilometerstand: 58.435 km
Bouwjaar:

08/2018

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

Stationwagen

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.063 kg

Motor:

898 cc, 90 pk (66 kW)

Kleur:

Grijs

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

onbekend

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, Lichtmetalen velgen, Mistlampen voor,
Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 140 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 45 liter
Acceleratie (0-100): 12,2 s
Topsnelheid: 180 km/u
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 5,7 l/100km (1 op 17,5)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,0 l/100km (1 op 25,0)
Energielabel: B
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 117 - 131 per kwartaal
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Bosman Auto's | Tel: 0172 539 384 | info@bosmanautos.nl

Als een echte Franse auto onderscheidt ook deze Renault Clio Estate zich met zijn doordachte vormgeving
en uitstekende rijkwaliteiten. Het is een auto uit 2018, er staat 58275 kilometer op de teller. Met zijn
pittige benzinemotor stuurt u deze auto gemakkelijk en vlot door het verkeer. Ook is de auto voorzien van:
aluminium dakrailing, extra getint glas, elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch verstelbare
buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.
In deze auto beschikt u natuurlijk over een full map navigatiesysteem. Het audiosysteem biedt glasheldere
geluidskwaliteit, u bedient dit veilig via het stuurwiel. U vindt in deze auto ook airconditioning. Inparkeren
zonder angst voor schade. De parkeersensoren helpen u om moeiteloos in de kleinste parkeervakken te
manoeuvreren. Met cruise control rijdt u rustiger en meer ontspannen, en bovendien zuiniger. En deze auto
heeft ook lederen versnellingspook, verstelbaar stuur en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
als standaard uitrusting.
Tijdens de rit wordt u als bestuurder ondersteund door verschillende systemen die de weg en uw omgeving
in de gaten houden. Het bandenspanningscontrolesysteem helpt om brandstof te besparen en om de kans
op een klapband te verminderen.
Dat de kilometerstand in orde is, blijkt uit het meegeleverde tellerrapport van Nationale Autopas. Als u
nieuwsgierig bent naar deze Renault Clio Estate, neem dan snel contact met ons op.
= Bedrijfsinformatie =
Afleveringsbeurt + indien nodig een Apk-Keuring
Afleveringskosten € 395.6 Maanden Garantie

Aanbieder
Bosman Auto's
Schoterhoek 7
2441 LC Nieuwveen
Tel: 0172 539 384
E-mail: info@bosmanautos.nl

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Bosman Auto's | Tel: 0172 539 384 | info@bosmanautos.nl

