Renault Scénic 1.2 TCe Zen
11/2017 - Benzine - Handgeschakeld

€ 14.400,Autogegevens
Merk, model:

Renault Scénic

Uitvoering:

1.2 TCe Zen

Kenteken:

RF-574-P

Kilometerstand: 136.696 km
Bouwjaar:

11/2017

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

MPV

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.403 kg

Motor:

1.198 cc, 116 pk (85 kW)

Kleur:

Grijs

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Stof

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

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 190 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 50 liter
Acceleratie (0-100): 12,3 s
Topsnelheid: 185 km/u
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 7,2 l/100km (1 op 13,9)
Brandstofverbruik op de snelweg: 5,0 l/100km (1 op 20,0)
Energielabel: B
Historie
Aantal eigenaren: 1

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autobedrijf A. van Rijswijk | Tel: 0416 319 900 | verkoop@vanrijswijkautos.nl

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 186 - 211 per kwartaal
Leaseprijs: € 216 p/m (financial lease, informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden)
Garantie
Garantielabel: Autotrust garantie (6 maanden)
Prijs incl. verkooppakket III (BOVAG-garantie) is € 15.395,-.
Laatste onderhoudsbeurt uitgevoerd bij km.stand: 136.177.
Een keurige auto, dat is deze Renault Scénic. Het is een auto die 136696 kilometer heeft gelopen, de
onderhoudshistorie is bekend. Deze dealeronderhouden auto is van de eerste eigenaar. Hij heeft een
benzinemotor en een handgeschakelde zesversnellingsbak. De centrale ontgrendeling gebeurt automatisch
dankzij de keyless entry. Tot de voorzieningen van deze auto behoren 20 inch lichtmetalen velgen,
led-achterlichten, verstelbare lendensteunen, actieve hoofdsteunen, metallic lak, elektrisch bedienbare
ramen achter, elektrisch inklapbare buitenspiegels en led-dagrijverlichting.
Voor storingvrije digitale radio-ontvangst zorgt de dab-ontvanger. De meest gebruikte voertuigfuncties
laten zich met behulp van uw stem bedienen. Kaartlezen is verleden tijd, dankzij het aanwezige full map
navigatiesysteem. Ook is de auto voorzien van automatische airconditioning. De automatisch inschakelbare
verlichting en regensensor zorgen dat onderweg automatisch de verlichting en de ruitenwissers worden
ingeschakeld. Dankzij de parkeersensoren voor en achter kunt u met een gerust hart in de kleinste gaatjes
inparkeren. Daarmee nemen ze u veel werk uit handen. Maximumsnelheid? Even de cruise control instellen
en u blijft perfect binnen de marges. Met verstelbaar stuur en boordcomputer is deze Renault helemaal
compleet.
De automatische veiligheidssystemen in deze Renault fungeren als een extra paar ogen. En dat niet alleen,
ze kunnen ook actief ingrijpen, om zo u en uw passagiers te beschermen. Wat deze auto ook kan, is lezen.
Hij 'leest' voor u de verkeersborden tijdens de rit en attendeert u erop door ze op het dashboard te
projecteren. Met lane assist rijdt u altijd binnen de lijnen van uw rijstrook. Het systeem waarschuwt als u
onbedoeld over de wegmarkering rijdt.
Om deze auto zelf te ervaren, hoeft u alleen maar contact met ons op te nemen. Mailt of belt u ons direct?
= Bedrijfsinformatie =
Stuur de foto's van uw inruilauto naar ons WhatsApp nummer 06-22055070 (alleen WhatsApp).
Kijk op www.vanrijswijkautos.nl voor een volledige omschrijving + 360 graden foto's of download onze
APP!
Wij zijn een BOVAG autobedrijf en leveren uitsluitend auto's van dealerkwaliteit. Onze auto's zijn voorzien
van een onderhoudshistorie zodat alles is te verifiëren.
Voor Financial Lease en financiering, www.vra-lease.nl.
Bovenstaande informatie is met zorg opgesteld, maar daaraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Type-, zet- en spelfouten zijn dan ook voorbehouden.

Aanbieder
Autobedrijf A. van Rijswijk
Zoutendijk 2
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autobedrijf A. van Rijswijk | Tel: 0416 319 900 | verkoop@vanrijswijkautos.nl

4264 KH Veen
Tel: 0416 319 900
E-mail: verkoop@vanrijswijkautos.nl
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