
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autobedrijf Schoenmakers | Tel: 0492 351 030 | verkoop@schoenmakersautos.nl

Renault Scénic 1.3 TCe Black Edition Automaat
11/2019 - Benzine - Automaat

€ 23.745,-
Autogegevens

Merk, model: Renault Scénic

Uitvoering: 1.3 TCe Black Edition ...

Kenteken: R-058-TJ

Kilometerstand: 98.461 km

Bouwjaar: 11/2019

BTW/marge: BTW

Carrosserie: MPV

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.428 kg

Motor: 1.330 cc, 140 pk (103 kW)

Kleur: Grijs

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, Stoelverwarming voor, Stuurbekrachtiging, Trekhaak

Bijzonderheden
- 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)
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- 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)

Een echt goede auto biedt meer dan alleen maar hoge prestaties en een comfortabele rit. Zo'n auto verrijkt
uw leven door een optimale combinatie van doordachte vormgeving en hoogstaande techniek. Deze
Renault Scénic is daar een goed voorbeeld van. Hij heeft een benzinemotor en een automatische
transmissie. Ga samen met uw bijrijder lekker zitten in de verwarmbare voorstoelen. Het interieur baadt in
een zee van licht door het glazen panoramadak. Bij de uitrusting van deze Renault horen onder meer 20
inch lichtmetalen velgen, extra getint glas, LED-achterlichten, verstelbare lendensteunen, metallic lak,
elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch inklapbare buitenspiegels, LED-dagrijverlichting en
verschuifbare achterbank.

Uw favoriete muziek klinkt beter dan ooit met het ingebouwde high performance audiosysteem. Voor een
storingvrije radio-ontvangst zorgt de ingebouwde DAB-ontvanger. Praat tegen deze auto en de auto doet
wat u wilt dankzij de ingebouwde spraakbediening. Elke weg is een bekende weg voor het aanwezige full
map navigatiesysteem. Dankzij automatische airconditioning is het interieur behaaglijk warm of verfrissend
koel. De hoogwaardige achteruitrijcamera en het display met hoge resolutie zorgen dat helemaal niets u
meer ontgaat van wat er achter de auto gebeurt. 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. Sleutelloos instappen en wegrijden! De keyless start herkent de
elektronische sleutel in uw bezit en start de motor met een druk op de knop. Deze Renault is voorzien van
lederen versnellingspook, verstelbaar stuur, automatisch dimmende binnenspiegel en boordcomputer.

De Renault Scénic is ook voorzien van ADAS. Deze Advanced Driver Assistence Systems fungeren als extra
ogen en oren: ze houden voor u de weg in de gaten en grijpen in wanneer dat nodig is. In het
instrumentarium laat de verkeersborddetectie de actuele verkeersborden zien. De head-up display is een
geweldige extra: ogen op de weg en toch alle belangrijke functies in beeld! Forward collision warning
waarschuwt bij een dreigende aanrijding en vermindert de gevolgen van een ongeval. Ook is deze auto
uitgerust met een systeem dat u waarschuwt wanneer u achter het stuur in slaap dreigt te vallen. Deze
Renault Scénic is ook behulpzaam als het gaat om een rechte koers. Het Lane-keeping systeem signaleert
en corrigeert als u onbedoeld de rijstrooklijnen dreigt te overschrijden. Verder is deze auto uitgerust met
autonoom remsysteem en dodehoekdetectie.

Even bellen voor een afspraak en deze Renault staat voor u klaar!
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Aanbieder
Autobedrijf Schoenmakers
Heuvelberg 9
5469 NM Erp

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


