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Renault Scénic 1.3 TCe Black Edition 140 PK
Automaat TREKHAAK !! PANO LEER CAMERA
DAB HEAD-UP N
11/2019 - Benzine - Automaat

€ 25.495,-
Autogegevens

Merk, model: Renault Scénic

Uitvoering: 1.3 TCe Black Edition ...

Kenteken: N-794-HG

Kilometerstand: 65.434 km

Bouwjaar: 11/2019

BTW/marge: Marge

Carrosserie: MPV

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.428 kg

Motor: 1.330 cc, 140 pk (103 kW)

Kleur: Grijs

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

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

Bijzonderheden
Technische informatie

Milieu
Energielabel: B

Historie
Aantal eigenaren: 1

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 194 - € 220 per kwartaal

Beschikbare afleverpakketten:
- Scherpe deal prijs (inbegrepen):
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- 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)

Overige informatie
Basiskleur: grijs / zwart

Laat u niets wijsmaken, deze Renault Scénic biedt alles wat u van een auto verlangt. Deze auto uit 2019
heeft 58619 kilometer gelopen. De aandrijving komt voor rekening van een benzinemotor en een
automatische transmissie. Op koude en donkere dagen zijn de verwarmbare voorstoelen een uitkomst. Een
handige optie is de keyless entry: de Renault Scénic opent automatisch alle sloten zodra u dichtbij bent.
Het glazen panoramadak laat meer licht binnen in het interieur en zorgt voor een magnifiek uitzicht naar
buiten. Tot de uitrusting van deze Renault behoren ook 20 inch lichtmetalen velgen, extra getint glas,
led-achterlichten, verstelbare lendensteunen, actieve hoofdsteunen, metallic lak, elektrisch bedienbare
ramen achter, elektrisch inklapbare buitenspiegels, led-dagrijverlichting en verschuifbare achterbank.

Geniet van een ruime selectie digitale radiostations met de dab-ontvanger. Bedient u de auto liever met uw
stem? Dan is het goed om te weten dat spraakbediening aanwezig is. Elke weg is een bekende weg voor
het aanwezige full map navigatiesysteem. Natuurlijk is er ook automatische airconditioning aanwezig. De
achteruitrijcamera vergemakkelijkt achteruit inparkeren. U ziet duidelijk wat er achter de auto gebeurt. Om
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de veiligheid onderweg te verhogen, heeft deze Renault zowel een automatisch inschakelbare verlichting
als een regensensor aan boord, zodat hij zelf de verlichting en de ruitenwissers kan inschakelen. Nooit
meer last van een slapende rechtervoet dankzij de uitgekiende cruise control! U bent in deze Renault ook
voorzien van lederen versnellingspook, verstelbaar stuur, automatisch dimmende binnenspiegel en
boordcomputer.

Geavanceerde technische systemen houden tijdens elke rit het verkeer in de gaten en reageren op
potentieel gevaarlijke situaties. Belangrijk voor uw veiligheid en die van uw passagiers is de
verkeersbord-detectie in deze auto. Op een kop-staartbotsing zit niemand te wachten. Daarom is de
forward collision warning onderweg constant alert en berekent via een sensor de veilige afstand tot
voorliggers. Ook is deze auto uitgerust met een systeem dat u waarschuwt wanneer u achter het stuur in
slaap dreigt te vallen. Dreigt u onbedoeld buiten de rijstrook te gaan, dan waarschuwt de lane assist. De
auto is ook uitgerust met autonoom remsysteem en dodehoekdetectie.

Een bij ons gemonteerde trekhaak is al mogelijk vanaf €600,-. 

Laat het ons meteen weten als u interesse heeft in deze Renault, dan kunnen we een afspraak maken om u
de auto te demonstreren.

Aanbieder
Autobedrijf Schoenmakers
Heuvelberg 9
5469 NM Erp

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


