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Renault Clio Estate 1.5 dCi Ecoleader Intens /
Clima / Airco / Navigatie
04/2017 - Diesel - Handgeschakeld

€ 8.950,-
Autogegevens

Merk, model: Renault Clio Estate

Uitvoering: 1.5 dCi Ecoleader Inte...

Kenteken: NT-323-X

Kilometerstand: 139.399 km

Bouwjaar: 04/2017

BTW/marge: Marge

Carrosserie: Stationwagen

Brandstof: Diesel

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 1.157 kg

Motor: 1.461 cc, 90 pk (66 kW)

Kleur: Zwart

Laksoort: Metallic

Bekleding: Half leder/stof

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

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 220 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 45 liter
Acceleratie (0-100): 12,0 s
Topsnelheid: 180 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 3,3 l/100km (1 op 30,3)
Brandstofverbruik op de snelweg: 3,1 l/100km (1 op 32,3)
Energielabel: B

Onderhoud, historie en staat
Aantal eigenaren: 1
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Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 309 - € 327 per kwartaal

Met zijn dynamische eigenschappen belooft deze Renault Clio Estate u een heleboel rijplezier. Hij is
ontwikkeld op een geavanceerd onderstel en biedt altijd een veilig weggedrag. De auto is van het bouwjaar
2017 en is van de eerste eigenaar. De dieselmotor koppelt soepele prestaties aan een gunstig
brandstofverbruik. U wordt in deze auto ook getrakteerd op 16 inch lichtmetalen velgen, aluminium
dakrailing, LED-achterlichten, actieve hoofdsteunen, metallic lak, elektrisch bediende ramen, elektrisch
inklapbare buitenspiegels, LED-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.

In deze Clio Estate vindt u schakelaars op het stuur om het navigatiesysteem te bedienen en het
audiosysteem met DAB-ontvangst. Of het buiten nu warm is of koud, dankzij automatische airconditioning
is het binnen altijd behaaglijk. Om de veiligheid onderweg te verhogen, heeft deze Renault zowel een
automatisch inschakelbare verlichting als een regensensor aan boord, zodat hij zelf de verlichting en de
ruitenwissers kan inschakelen. Op een drukke weg heeft u soms ogen in uw achterhoofd nodig. De
sensoren aan de achterzijde nemen die functie over en geven een achteropkomend verkeer waarschuwing
als een achterligger te dicht op u zit. De cruise control houdt de snelheid constant. Dat is relaxt reizen! De
uitrusting van deze Renault is met lederen versnellingspook, multifunctioneel lederen stuur, boordcomputer
en buitentemperatuurmeter behoorlijk compleet.

Zoals u mag verwachten van deze Renault Clio Estate is hij uitgerust met een reeks aan actieve
veiligheidssystemen.

Om te bevestigen dat de kilometerstand van deze auto klopt, krijgt u er ook het tellerrapport van Nationale
Autopas bij. Een proefrit maken met deze Renault Clio Estate? Natuurlijk! Bel even voor een afspraak!

= Bedrijfsinformatie =

* Ivm de grote vraag naar occasions hebben wij extra interessante auto's ingekocht en hebben we tot wel
150 auto's op voorraad!

Aanbieder
Autohuis Spijkenisse
Stevinweg 2
3208 KM Spijkenisse

Tel: 0181 624 246
E-mail: info@autohuisspijkenisse.nl


