Renault Zoe Q210 Zen Quickcharge 22 kWh (ex
Batterij) Navi / Auto. airco / Camera | In BTW
01/2015 - Elektrisch - Automaat

€ 10.550,Autogegevens
Merk, model:

Renault Zoe

Uitvoering:

Q210 Zen Quickcharge 2...

Kenteken:

2-ZHX-08

Kilometerstand: 24.992 km
Bouwjaar:

01/2015

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Elektrisch

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.503 kg

Motor:

88 pk (65 kW)

Kleur:

Wit

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Stof

Garantie:

BOVAG

100%
Onderhouden:

Ja

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Automatic climate control, Boordcomputer, Centrale
deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch
bedienbare buitenspiegels, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen,
Lichtmetalen velgen, Mistlampen voor, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Radio CD speler,
Startonderbreker, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
2-ZHX-08 | Volledig elektrisch | Batterijhuur | Eigenschappen: prijs inclusief BTW, onderhoudsboekje
compleet, dealer onderhouden, APK tot 9-1-2021, achteruitrijcamera, parkeersensoren achter,
automatische airconditioning, cruise control, buitenspiegels verwarmbaar, niet-rokers auto, airbag
bestuurder, airbag passagier, snelheidsbegrenzer, start & stop knop, stuurbekrachtiging, achterbank
neerklapbaar, armsteun voor, bekleding stof, Bluetooth, boordcomputer, multifunctioneel stuur,
navigatiesysteem, radio, USB-aansluiting, AUX-aansluiting, buitenspiegels in carrosseriekleur, bumpers in
carrosseriekleur, lichtmetalen velgen 17 inch, zomerbanden, bandendrukcontrolesysteem, mistlampen
voor, regensensor, lichtsensor, lederen stuurwiel, buitenspiegels elektrisch verstelbaar, centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening, elektrische ramen achter, extra getinte ramen achter, keyless
start. De prijs voor deze auto is inclusief een geldige APK. De auto wordt op uw naam overgeschreven en
tevens heeft de auto een pre inspectie, vloeistof controle en een professionele reiniging gehad. Onderhoud
en garantiepakketten bieden wij u graag tegen meerprijs aan. Voor meer informatie, een vrijblijvende
offerte of het maken van een afspraak kunt u ons bereiken via info@koolen-autos.nl of telefonisch op
046-4861451.
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Koolen Auto's B.V. | Tel: 046 486 1451 | info@koolen-autos.nl

Aanbieder
Koolen Auto's B.V.
Parkweg 1
6121 HV Born
Tel: 046 486 1451
E-mail: info@koolen-autos.nl
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