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Renault Grand Scénic 1.2 TCe Zen 7p. Clima
Cruise Trekhaak 7-Persoons 2e Pinksterdag
open!
04/2017 - Benzine - Handgeschakeld

€ 16.900,-
Autogegevens

Merk, model: Renault Grand Scénic

Uitvoering: 1.2 TCe Zen 7p. Clima ...

Kenteken: NT-449-X

Kilometerstand: 190.540 km

Bouwjaar: 04/2017

BTW/marge: Marge

Carrosserie: MPV

Brandstof: Benzine

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 1.470 kg

Motor: 1.198 cc, 116 pk (85 kW)

Kleur: Donker rood

Laksoort: Metallic

Bekleding: Stof

Garantie: Garantie

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Automatic climate
control, Boordcomputer, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening,
Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Getint glas,
Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Mistlampen voor, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging, Trekhaak

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 190 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 53 liter
Acceleratie (0-100): 13,0 s
Topsnelheid: 183 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 7,5 l/100km (1 op 13,3)
Brandstofverbruik op de snelweg: 5,3 l/100km (1 op 18,9)
Energielabel: B
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Historie
Aantal eigenaren: 5

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 208 - € 236 per kwartaal
Leaseprijs: € 169 p/m (financial lease, informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden)

Garantie
Garantie: 6 Maanden volledige Auto Keijzers garantie

Tip: voor meer foto's, bekijk onze website! www.autokeijzers.nl

U rijdt gemakkelijk, comfortabel en zonder zorgen met deze Renault Grand Scénic. Het is een auto van het
bouwjaar 2017, hij heeft 190540 kilometer op de teller staan. De aandrijving van deze Renault wordt
verzorgd door een viercilinder benzinemotor en een handgeschakelde versnellingsbak. Dankzij de derde
zitrij zit u nooit om ruimte verlegen. Er passen altijd een paar extra mensen in de auto. Tot de uitrusting
van deze Renault behoren ook 20 inch lichtmetalen velgen, dakrails, aluminium dakrailing, getint glas,
led-achterlichten, verstelbare lendensteunen, actieve hoofdsteunen, metallic lak, elektrisch bedienbare
ramen achter, elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels en led-dagrijverlichting.

Geniet van een ruime selectie digitale radiostations met de dab-ontvanger. Met de ingebouwde
spraakbediening kunt u de belangrijkste voertuigsystemen bedienen met stemcommando's. In een auto als
deze kunt u niet zonder automatische airconditioning, zodat de temperatuur altijd goed is. De auto neemt u
werk uit handen doordat hij zelf veel in de gaten houdt. Een regensensor en een automatisch inschakelbare
verlichting nemen waar wanneer de ruitenwissers en het licht aan moeten. Op de plaats van bestemming
helpen de parkeersensoren voor en achter u om gemakkelijk en schadevrij in te parkeren. Meer rijcomfort
en minder brandstofgebruik? Even de cruise control instellen en dan ontspannen rijden! Ook verstelbaar
stuur, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening horen tot de voorzieningen op
deze auto.

De auto is voorzien van een trekhaak en is een uitstekende caravantrekker. In de Renault Grand Scénic
heeft uw veiligheid en die van uw omgeving prioriteit. De actuele snelheidslimiet, een inhaalverbod en
andere verkeersborden; de verkeersborddetectie ondersteunt u tijdens elke rit. De sensoren kijken vooruit
en de lane assist waarschuwt als u ongecontroleerd van baan wisselt.

Er is ook een tellerrapport van Nationale Autopas, dat geeft u zekerheid over de kilometerstand van deze
auto. We kunnen ons voorstellen dat een proefrit wilt maken met deze auto. Belt u ons snel?

Aanbieder
Auto Keijzers
Sleutelbloemstraat 29
7322 AJ Apeldoorn

Tel: 055 357 4370
E-mail: sales@autokeijzers.nl


