Jeep Renegade 1.3 Turbo Freedom 150 PK
DDCT/8,4" Navigatie
06/2019 - Benzine - Automaat

€ 35.245,Autogegevens
Merk, model:

Jeep Renegade

Uitvoering:

1.3 Turbo Freedom 150 ...

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.320 kg

Motor:

1.332 cc, 150 pk (110 kW)

Kleur:

Granite Crystal(095) (...

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Leder

Garantie:

Fabrieksgarantie

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen,
Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lederen bekleding, Lichtmetalen velgen, Metallic lak,
Navigatiesysteem, Parkeersensor, Radio CD speler, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Ontdek nu de vernieuwde Jeep Renegade Freedom bij Zeeuw Automotive!
Deze advertentie en de inhoud ervan is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het is echter mogelijk
dat in de gehanteerde advertentietekst bepaalde opties en/of accessoires zijn vermeld welke niet op deze
specifieke auto aanwezig zijn. Er kunnen derhalve aan de advertentie geen rechten worden ontleend en
Zeeuw Automotive kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en volledigheid van de
verstrekte informatie.
Voor vragen en/of meer informatie over de exacte uitvoering en beschikbaarheid van de auto kunt u
contact met ons opnemen via 078-6812700
U kunt ons ook bereiken per email via info@zeeuw.nl
Nu met 5 jaar fabrieksgarantie, onbeperkt kilometers !
Deze advertentie en de inhoud ervan is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het is echter mogelijk
dat in de gehanteerde advertentietekst bepaalde opties en/of accessoires zijn vermeld welke niet op deze
specifieke auto aanwezig zijn. Er kunnen derhalve aan de advertentie geen rechten worden ontleend en
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Zeeuw Automotive Zwijndrecht | Tel: 078 681 2700 | info@zeeuw.nl
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Aanbieder
Zeeuw Automotive Zwijndrecht
Ohmstraat 1
3335 LT Zwijndrecht
Tel: 078 681 2700
E-mail: info@zeeuw.nl
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