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Renault Grand Scénic 1.3 TCe Intens 7pers.
07/2020 - Benzine - Handgeschakeld

€ 24.245,-
Autogegevens

Merk, model: Renault Grand Scénic

Uitvoering: 1.3 TCe Intens 7pers.

Kenteken: R-062-TJ

Kilometerstand: 71.328 km

Bouwjaar: 07/2020

BTW/marge: BTW

Carrosserie: MPV

Brandstof: Benzine

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 1.472 kg

Motor: 1.330 cc, 140 pk (103 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,
Mistlampen voor, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 240 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 53 liter
Acceleratie (0-100): 11,1 s
Topsnelheid: 196 km/u

Milieu
Energielabel: C

Historie
Aantal eigenaren: 1

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 217 - € 246 per kwartaal
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Beschikbare afleverpakketten:
- Scherpe deal prijs (inbegrepen):
- Pakket 1 (€ 295 meerprijs): 

- 1 Maand garantie op motor er versnellingsbak
- Minimaal 6 maanden APK
- Algehele controle (olie, vloeistoffen en remmen)
- Tenaamstelling nieuwe auto
- Vrijwaring inruilauto

Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Scherpe deal prijs"): algehele controle, minimaal 6
maanden APK ! (1 maand garantie)
- Pakket 2 (€ 495 meerprijs): 

- 3 Maanden garantie op motor / versnellingsbak / airco
- Minimaal 6 maanden APK
- Kleine beurt + algehele controle (olie, vloeistoffen en remmen)
- Was en poetsbeurt
- Tenaamstelling nieuwe auto
- Vrijwaring inruilauto

Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Scherpe deal prijs"): kleine beurt + algehele controle
+ minimaal 6 maanden APK ! (3 maanden garantie)
- Pakket 3 (€ 695 meerprijs): 
6 maanden volledige garantie
Grote onderhoudsbeurt
APK minimaal 6 maanden
Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Scherpe deal prijs"): algehele controle, minimaal 6
maanden APK ! (1 maand garantie); Nieuwe APK
- Pakket 4 (€ 995 meerprijs): 
12 maanden Bovag garantie
Onderhoudsbeurt volgens fabrieksopgaaf
APK minimaal 6 maanden
Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Scherpe deal prijs"): BOVAG garantie (12 maanden);
algehele controle, minimaal 6 maanden APK ! (1 maand garantie)

Het is een auto die er nog jaren tegenaan kan, deze Renault Grand Scénic die 71328 kilometer op de teller
heeft staan. De aandrijving van deze Renault wordt verzorgd door een viercilinder benzinemotor en een
handgeschakelde zesversnellingsbak. Extra bagageruimte of extra zitruimte: met de derde zitrij is de keuze
aan u. In deze auto profiteert u onder andere ook van: 20 inch lichtmetalen velgen, extra getint glas,
LED-achterlichten, verstelbare lendensteunen, actieve hoofdsteunen, elektrisch bedienbare ramen achter,
elektrisch inklapbare buitenspiegels, LED-dagrijverlichting en verschuifbare achterbank.

Een belangrijke veiligheidsvoorziening is de bediening van het audiosysteem en het full map
navigatiesysteem, via knoppen op het stuur en middels spraakbediening. DAB-ontvangst geeft daarbij een
kraakheldere ontvangst. De automatische airconditioning zorgt voor een behaaglijk klimaat in de auto. 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. Natuurlijk is deze
Renault Grand Scénic voorzien van cruise control. De Renault is standaard voorzien van: lederen
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versnellingspook, verstelbaar stuur, automatisch dimmende binnenspiegel en boordcomputer.

Elektronische veiligheidsvoorzieningen helpen u onderweg om de situatie op de weg te beoordelen. Deze
systemen waarschuwen u als er een riskante situatie ontstaat, en kunnen in bepaalde gevallen ook zelf
ingrijpen. Verkeersbord-detectie herkent verkeersborden en toont deze op het instrumentarium van de
auto. Mindert een voorligger onverwachts te veel vaart, dan komt de forward collision warning in actie en
waarschuwt meteen. Met de vermoeidheidsassistent bent u ook op lange ritten veilig op pad. Het systeem
geeft een waarschuwing zodra het tijd is voor een pauze. De sensoren kijken vooruit en de lane assist
waarschuwt als u ongecontroleerd van baan wisselt. Verder is deze auto uitgerust met autonoom
remsysteem en dodehoekdetectie.

Nieuwsgierig? Bel of mail ons nu voor een proefrit.

Aanbieder
Autobedrijf Schoenmakers
Heuvelberg 9
5469 NM Erp

Tel: 0492 351 030
E-mail: verkoop@schoenmakersautos.nl


