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Renault Mégane 1.3 TCe**Limited**Navi**Clim
ate**Cruise**115pk**Sportstoelen**5drs***F
ull-LED*AP
06/2019 - Benzine - Handgeschakeld

€ 15.950,-
Autogegevens

Merk, model: Renault Mégane

Uitvoering: 1.3 TCe**Limited**Navi...

Kenteken: N-057-FH

Kilometerstand: 64.576 km

Bouwjaar: 06/2019

BTW/marge: BTW

Carrosserie: Hatchback

Brandstof: Benzine

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 1.206 kg

Motor: 1.330 cc, 116 pk (85 kW)

Kleur: Wit

Laksoort: Metallic

Bekleding: Stof

100%
Onderhouden: Ja

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Boordcomputer,
Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen,
Metallic lak, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 220 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 50 liter
Acceleratie (0-100): 10,7 s
Topsnelheid: 195 km/u

Milieu
Energielabel: C

Onderhoud, historie en staat
100% Onderhouden: Ja (kwaliteitslabel aanwezig)
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Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen

1995 , het jaar dat de 1ste Mégane het levenslicht mocht aanschouwen , de hedendaagse Mégane doet in
werkelijk niets maar dan ook echt niets meer denken aan zijn voorgangers,wat een fantastische auto ,het
rijden schakelen het comfort de stilte , de souplesse van de 115 paardenkrachten wat een kracht als je het
nodig hebt,en wees heel eerlijk ,het is toch een pracht verschijning,deze auto valt in niets tegen hij levert
wat je vraagt en waar je hem voor wilde hebben , voldoet totaal aan je verwachtingspatroon ,

Nieuwwaarde was € 25 duizend euro , ja ja en dan bieden wij u hem aan voor slechts € 16.450,--

Toch iets om over na te denken ,de Renault Mégane!
Bel of mail ons indien je interesse is gewekt.
0545-280200 of 06-55872436 appen mag ook.

= Bedrijfsinformatie =

Auto Berkelland B.V. is een autobedrijf met jarenlange ervaring in de autobranche in Gelderland en
Overijssel.
Een goed geoutilleerd bedrijf met perfect opgeleid personeel, een combinatie die garant staat voor optimale
mobiliteit.
Wij repareren uw auto niet alleen, we onderhouden hem. Om reparaties voor te blijven adviseren we u.
Heeft u vragen over ons bedrijf of heeft u een mooie occasion gezien en wilt u daar meer informatie over?
Wees niet bang en neem contact met ons op! 0545-280200 of www.autoberkelland.nl

Aanbieder
Autobedrijf Berkelland
Ruurloseweg 45
7271 RS Borculo

Tel: 0545 280 200
E-mail: info@autobedrijfberkelland.nl


