Renault Talisman Estate 1.5 dCi Intens LED
Keyless Camera 4W.Sturing Elektr.Klep Bose
Massage
08/2016 - Diesel - Handgeschakeld

€ 14.895,Autogegevens
Merk, model:

Renault Talisman Estate

Uitvoering:

1.5 dCi Intens LED Key...

Kenteken:

KF-359-K

Kilometerstand: 129.899 km
Bouwjaar:

08/2016

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

Stationwagen

Brandstof:

Diesel

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.405 kg

Motor:

1.461 cc, 111 pk (82 kW)

Kleur:

Donker blauw

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Half leder/stof

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

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 260 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 47 liter
Acceleratie (0-100): 12,2 s
Topsnelheid: 190 km/u
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 4,1 l/100km (1 op 24,4)
Brandstofverbruik op de snelweg: 3,6 l/100km (1 op 27,8)
Energielabel: A

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Vakgarage Auto Nol | Tel: 033 246 5517 | info@vakgarageautonol.nl

Onderhoud, historie en staat
Aantal eigenaren: 2
Algemene staat: goed
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen
Beschikbare afleverpakketten:
- Auto Nol 3 maanden garantie (€ 395): Deze prijs is inclusief: Nieuwe APK, Kleine onderhoudsbeurt, 3
maanden Auto Nol garantie op draaiende delen van motor en versnellingsbak.
- Auto Nol 6 maanden garantie (€ 695): Deze prijs is inclusief: 6 maanden Auto Nol garantie (gelijk aan
voormalige 6 mnd BOVAG garantie), Afleveringsbeurt, Nieuwe APK.
- Premium Garantie (€ 1.250): Deze prijs is inclusief: 12 maanden BOVAG garantie, Afleveringsbeurt
Nieuwe APK
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck; BOVAG Afleverbeurt
- ViaBovag garantie (€ 1.250): https://www.bovag.nl/BovagWebsite/media/BovagMediaFiles/Downloads/G
arantie%20en%20voorwaarden/Algemene-Garantievoorwaarden-Auto-1-2-2018.pdf
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck; BOVAG Afleverbeurt;
Nieuwe APK
Franse auto?s. Is het de kwaliteit, de soepele vering of de elegante styling? Waarschijnlijk allemaal. Rijden
met joie de vivre! In deze auto vindt u een dieselmotor en een handgeschakelde zesversnellingsbak.
Gladde weg, natte weg, steile weg of ruige weg? De vierwielaandrijving trekt zich er niks van aan en u
vervolgt probleemloos uw route met deze 4WD! Het interieur is helemaal gericht op comfort en veiligheid.
De massagestoel zorgt ervoor dat u tijdens de rit alert en ontspannen blijft. De elektrische achterklep opent
met een druk op de knop, zodat u gemakkelijk toegang heeft tot de bagageruimte. Bij de uitrusting van
deze auto horen onder meer 18 inch lichtmetalen velgen, instelbare schokdempers, extra getint glas,
led-achterlichten, verstelbare lendensteunen, elektrisch bediende ramen, elektrisch inklapbare
buitenspiegels en led-dagrijverlichting.
Ook het geluid aan boord is top-of-the-line. Het high performance audiosysteem levert superieure
prestaties. Natuurlijk is het systeem ook voorzien van: full map navigatiesysteem, DAB ontvangst,
multifunctioneel sportstuur en dashboard met spraakbediening. Automatische airconditioning regelt
volautomatisch de temperatuur. U kiest de gewenste temperatuur en het systeem doet de rest. De
elektronische systemen in deze Renault helpen u actief om comfortabeler te rijden. Een automatisch
inschakelbare verlichting en een regensensor houden de omstandigheden onderweg in de gaten. Een
heerlijke egale snelheid? Even de cruise control inschakelen! De uitrusting van deze Renault is met
verstelbaar stuur en automatisch dimmende binnenspiegel behoorlijk compleet.
In de Renault Talisman Estate heeft uw veiligheid en die van uw omgeving prioriteit. In het
instrumentarium ziet u tijdens de rit ook de belangrijkste verkeersborden aangegeven, die de auto
automatisch voor u leest. Op een helling houdt hill hold control de handrem vast totdat u weer gas geeft.
Kan gebeuren: onbewust opschuiven naar de andere baan. Dan geeft de lane assist meteen een seintje.
U krijgt ook het tellerrapport van Nationale Autopas bij deze auto, u weet dan zeker dat de kilometerstand
in orde is. Proefrit maken? Bel ons en we zetten 'm voor u klaar!
= Bedrijfsinformatie =
Wij kunnen de eventuele financiering van de auto geheel voor u verzorgen, zakelijk en particulier.
Daarnaast kunt u auto's jonger dan 10 jaar oud nu ook Private Leasen incl. eigendom! Dit al vanaf € 300.Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Vakgarage Auto Nol | Tel: 033 246 5517 | info@vakgarageautonol.nl

per maand (afhankelijk van merk, type ed) inclusief verzekering, onderhoud en pechhulp! Bovendien
kunnen, indien gewenst, alle zaken online geregeld worden en kunt u proefrijden met de auto aan huis. Bel
ons voor de mogelijkheden of de exacte leaseprijs per maand op 033-2465517, wij staan u graag ter
woord!

Aanbieder
Vakgarage Auto Nol
Tabaksplanter 4a
3861 SH Nijkerk
Tel: 033 246 5517
E-mail: info@vakgarageautonol.nl
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