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Renault Clio Estate 0.9 TCe Intens Navigatie |
Bluetooth | Cruise control | L.M.Velgen | DAB |
Nette
10/2016 - Benzine - Handgeschakeld

€ 11.390,-
Autogegevens

Merk, model: Renault Clio Estate

Uitvoering: 0.9 TCe Intens Navigat...

Kenteken: KN-683-P

Kilometerstand: 74.100 km

Bouwjaar: 10/2016

BTW/marge: Marge

Carrosserie: Stationwagen

Brandstof: Benzine

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 1.063 kg

Motor: 898 cc, 90 pk (66 kW)

Kleur: Zwart

Laksoort: Basis/uni

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,
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 l/100km (1 op 25,0)
Energielabel: B



Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Automobielbedrijf Aart Vos | Tel: 0416 351 105 | vos@aartvos.nl

Onderhoud, historie en staat
Aantal eigenaren: 1
Aantal handzenders: 2

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 125 - € 141 per kwartaal

Franse auto?s zijn tegenwoordig meer dan alleen onweerstaanbare charmeurs. Ook als u focust op kracht,
snelheid, kwaliteit en duurzaamheid wordt u aangenaam verrast. Deze goed onderhouden auto is van de
eerste eigenaar. De motor in deze Renault maakt een vlotte rijstijl mogelijk en is toch zuinig met brandstof.
Tot de uitrusting behoren ook 16 inch lichtmetalen velgen, aluminium dakrailing, actieve hoofdsteunen,
elektrisch bediende ramen, elektrisch inklapbare buitenspiegels, LED-dagrijverlichting en in delen
neerklapbare achterbank.

Met de DAB-ontvanger heeft u keuze uit talloze digitale radiozenders met de allerhoogste geluidskwaliteit.
Altijd twee handen aan het stuur, wel zo veilig en gemakkelijk. Ook daaraan is gedacht, met de
audiobediening op het stuur. Beste route, verwachte aankomsttijd: uw eigen navigatiesysteem vertelt u
alles! Dankzij automatische airconditioning is het interieur behaaglijk warm of verfrissend koel. Natuurlijk is
een complete auto als deze ook voorzien van sensoren die de omgeving in de gaten houden. Deze Renault
heeft niet alleen een automatisch inschakelbare verlichting aan boord, maar ook een regensensor en
natuurlijk zijn er ook parkeersensoren achter. Dankzij de keyless entry nooit meer graven in uw zakken of
tassen op zoek naar de autosleutel. Uw auto herkent u en zet de deuren open! U bent in deze Renault ook
voorzien van lederen versnellingspook, multifunctioneel lederen stuur, boordcomputer, isofix-aansluiting en
buitentemperatuurmeter.

In de Renault Clio Estate heeft uw veiligheid en die van uw omgeving prioriteit. Hill hold control houdt de
handrem vast op een helling. Wegrijden was nog nooit zo gemakkelijk.

Bent u nieuwsgierig naar deze auto? Laat het ons dan snel weten.

= Bedrijfsinformatie =

Welkom bij Vos Citroën "50 jaar Citroën Ervaring!" Wij bieden een totaalpakket op het gebied van
autorijden in één van het meest vooruitstrevende automerk in de geschiedenis. Dit totaalpakket omvat
o.a.: verkoop van nieuwe en gebruikte auto's, reparaties en onderhoud, schadeherstel, leasing, financiering
en verzekering, snelservice en accessoires. Dit alles geschiedt in een zeer sfeervolle en hartelijke ambiance
met vakkundige medewerkers.

Alle moeite is genomen om de informatie op deze internetsite zo accuraat en actueel mogelijk weer te
geven. Fouten zijn echter nooit uit te sluiten. Vertrouw daarom niet alleen op deze informatie, maar
controleer bij aankoop de zaken die uw beslissing zouden kunnen beïnvloeden.

Aanbieder
Automobielbedrijf Aart Vos
Genderensedijk 11
4265 JJ Genderen

Tel: 0416 351 105
E-mail: vos@aartvos.nl


