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Renault Express 1.5 dCi 75 Comfort,
Achteruitrijcamera,Navigatie,Cruise
control,Airco
06/2021 - Diesel - Handgeschakeld

€ 17.600,- excl. BTW

Autogegevens

Merk, model: Renault Express

Uitvoering: 1.5 dCi 75 Comfort, Ac...

Kenteken: VKV-83-X

Kilometerstand: 4.591 km

Bouwjaar: 06/2021

BTW/marge: BTW

Carrosserie: onbekend

Brandstof: Diesel

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 1.279 kg

Motor: 1.461 cc, 75 pk (55 kW)

Kleur: Wit

Laksoort: Basis/uni

Bekleding: Half leder/stof

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airconditioning, Audiosysteem, Boordcomputer, Centrale deurvergrendeling,
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch
bedienbare voorportierramen, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging, Tussenschot

Bijzonderheden
Zeer nette Renault Express van 1ste eigenaar.
Dit is een originele Nederlandse auto en heeft o.a. Navigatie, Cruise control,
Airco, Achteruitrijcamera, Parkeersensoren voor en achter, Radio/cd-speler met-
USB en AUX aansluiting, Bluetooth telefoonvoorbereiding, Electr.ramen,
Centr.deurvergrendeling op afstand, Ledverlichting, Dimlichten automatisch,
In hoogte verstelbare bestuurdersstoel en stuur, Tussenwand met ruit,
Houten laadvloer, Laadruimte betimmerd, Start/stop syteem, Bandenspannings-
controle systeem, Halfleren bekleding, Middenarmsteun, Regensensor en
Dodehoek detectie.

Pure lijnen en een verzorgd interieur, het is de typische charme van een Franse auto. De aandrijving van
deze Renault wordt verzorgd door een viercilinder motor en een handgeschakelde versnellingsbak. Met zijn
lederen bekleding is deze Renault comfortabel en stijlvol. Een openzwaaiend portier kan flink wat wind
vangen, met gevaarlijke gevolgen. Dat zal niet gebeuren met de handige, ruime schuifdeur. Natuurlijk
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behoren warmtewerend glas, elektrisch bedienbare ramen voor, elektrisch bedienbare en verwarmde
buitenspiegels en led-dagrijverlichting ook tot de uitrusting van deze complete auto.

Terwijl het navigatiesysteem de ideale route voor u uitstippelt, geniet u van de kwaliteit van het
audiosysteem met dab-ontvangst. De bediening is bovendien gemakkelijk via knoppen op het stuur.
Vanzelfsprekend is deze auto ook van airconditioning voorzien. De automatisch inschakelbare verlichting en
regensensor zorgen dat onderweg automatisch de verlichting en de ruitenwissers worden ingeschakeld.
Dankzij de parkeersensoren voor en achter kunt u met een gerust hart in de kleinste gaatjes inparkeren.
Daarmee nemen ze u veel werk uit handen. Met deze auto bent u ontspannen onderweg dankzij de cruise
control. Natuurlijk behoren verstelbaar stuur, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening ook tot de uitrusting van deze complete auto.

Het zal u verbazen hoe deze auto in staat is om voor u de omgeving en het verkeer om u heen in de gaten
te houden. Minder remweg, meer veiligheid: de Brake Assist haalt het beste uit het remsysteem als het
erop aankomt.

U bent van harte welkom om deze auto te komen bekijken, neemt u snel contact met ons op?

Aanbieder
Autobedrijf van Burken
Dorpsstraat 114
3927 BG Renswoude

Tel: 0318 571 719
E-mail: verkoop@vanburken.nl


