Renault Laguna 3.0-24V V6 Privilège
automaat,Climate control,Cruise
control,Trekhaak,Leren bekl
06/2001 - Benzine - Automaat

€ 2.950,Autogegevens
Merk, model:

Renault Laguna

Uitvoering:

3.0-24V V6 Privilège a...

Kenteken:

83-HD-TN

Kilometerstand: 208.401 km
Bouwjaar:

06/2001

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.405 kg

Motor:

2.946 cc, 207 pk (152 kW)

Kleur:

Blauw

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Leder

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

Bijzonderheden
Zeer nette Renault Laguna 3.0-24V V6 Privilege automaat.
Dit is een youngtimer met APK t/m 20-10-2022.
Distributieriem is vervangen bij 147.000 KM.
Deze auto heeft o.a. Climate control, Cruise control, L.M.Velgen, Leren bekleding,
Electr.ramen en spiegels, Regensensor, Centr.deurvergrendeling op afstand,
ABS, ESP, Trekhaak, Parkeersensoren en In hoogte verstelbare stoelen en stuur.
Laat u niets wijsmaken, deze Renault Laguna biedt alles wat u van een auto verlangt. Met een zescilinder
motor en een automatische transmissie beschikt deze Renault over uitstekende prestaties. Het gevoel van
luxe is inbegrepen dankzij het lederen interieur. Verder is de Renault uitgerust met: 16 inch lichtmetalen
velgen, warmtewerend glas, metallic lak, elektrisch bedienbare ramen voor, elektrisch inklapbare
buitenspiegels en in delen neerklapbare achterbank.

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autobedrijf van Burken | Tel: 0318 571 719 | verkoop@vanburken.nl

U verwacht natuurlijk automatische airconditioning in deze auto, en die is er dan ook. De regensensor
reageert op de neerslag die op de voorruit belandt. Van een paar spatjes tot een hoosbui: de ruitenwissers
weten wat ze te doen staat. Een plekje vinden in de binnenstad is één, inparkeren is twee. Voor dat laatste
heeft deze Renault Laguna prima parkeersensoren die u een handje helpen. Met deze auto bent u
ontspannen onderweg dankzij de cruise control. Met lederen versnellingspook, in hoogte verstelbaar stuur,
boordcomputer, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening en bagage afdekhoes is deze auto
helemaal compleet.
De auto is voorzien van een trekhaak en is een uitstekende caravantrekker. Pragmatisch en veilig als deze
auto is, beschikt hij over diverse veiligheidssystemen. De Brake Assist geeft een maximale boost aan het
remsysteem in een noodsituatie. Zo verkort u de remweg en verkleint u de kans op ongelukken.
Interesse voor deze Renault Laguna? Kom 'm dan van dichtbij bekijken. We maken graag een afspraak.

Aanbieder
Autobedrijf van Burken
Dorpsstraat 114
3927 BG Renswoude
Tel: 0318 571 719
E-mail: verkoop@vanburken.nl

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autobedrijf van Burken | Tel: 0318 571 719 | verkoop@vanburken.nl

