Jeep Renegade 4xe 240 plug-hybrid electric
limited lease ed
12/2021 - Benzine - Automaat

€ 38.750,Autogegevens
Merk, model:

Jeep Renegade

Uitvoering:

4xe 240 plug-hybrid el...

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.745 kg

Motor:

1.332 cc, 131 pk (96 kW)

Kleur:

Black (zwart)

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Stof

Garantie:

Fabrieksgarantie

100%
Onderhouden:

Ja

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Centrale
deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch
bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, In hoogte verstelbaar stuur, Lichtmetalen
velgen, Metallic lak, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Startonderbreker, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Jeep Renegade 4xe 240 plug-hybrid electric limited lease ed
Jeep Renegade 4xe 240 plug-hybrid electric limited lease ed

-

Kenteken: P-769-BN
Merk: Jeep
Model: Renegade
APK tot: 31-12-2025
Tellerstand: 20 KM
Carrosserievorm: Terreinwagen
Aantal deuren: 5
Brandstofsoort: Benzine
Bouwjaar: 2021
Transmissie: Automaat
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autogroep Bos & Slegers | Tel: 040 252 2425 | info@bosenslegers.nl

-

Kleur: zwart Metallic
Kleurnaam: Black
Bekleding: Stof
Kleur interieur: zwart
Interieurnaam: Deluxe Cloth High-Back
Motorinhoud: 1332 cc
Aantal cilinders: 4
Vermogen: 96 kW / 131pk
Ledig gewicht: 1745 kg
Max. massa voertuig: 1745 kg
Max. trekgewicht: 1250 kg
Aantal zitplaatsen: 5
BTW/Marge: BTW aftrekbaar, de prijs is inclusief BTW
Aantal sleutels: 2
Onderhoudshistorie aanwezig: Ja
Motorrijtuigenbelasting: € 115 - 115 per kwartaal
Fabrieksgarantie tot: 01-12-2023
Aantal maanden fabrieksgarantie: 24

Exterieur
-

Full-LED-pakket
Luchtdeflector aan de zijkant Sideblade gespoten 6H1
Achterruitwisser
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
Dakrails
Donker getinte ramen achter
Electrisch inklapbare spiegels
LED achterlichten
LED dagrijverlichting
LED koplampen
Lichtmetalen velgen 17"
Metaalkleur
Parkeersensor Voor
Parkeersensor achter
Parkeersensor voor
Sportvelgen
Telefoonvoorbereiding Bluetooth
Zwarte Designaccenten

Infotainment
-

DAB ontvanger
Multimedia-voorbereiding
Navigatiesysteem full map
Radio
Spraakbediening
Stuurwiel multifunctioneel

Interieur
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autogroep Bos & Slegers | Tel: 040 252 2425 | info@bosenslegers.nl

-

Airco (automatisch)
Apple Car Play/ Android
Armsteun voor
Bekerhouder voor
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Cruise control adaptief
Elektrische ramen achter
Elektrische ramen voor
Lederen stuurwiel
Skiluik
Stuur verstelbaar
Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
Touchscreen

Milieu
- Start/stop systeem
Overige
-

Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
Autonomous Emergency Braking
Bestuurdersairbag
Bluetooth telefoonvoorbereiding
Bots waarschuwing systeem
Elektronisch Stabiliteits Programma
Hoofd airbag(s) voor
LED mistlampen
Passagiersairbag
Zij airbag(s) voor

Veiligheid
-

Active Park Assist
Alarm klasse 1(startblokkering)
Bandenspanningscontrolesysteem
Buitentemperatuurweergave
Cruisecontrolsysteem met Remfunctie
Isofix
Rijstrooksensor
Verkeersbord detectie

Financiële leaseprijs ?499,00 per maand Verkoopprijs 38.750,00
Ontspannen en zorgeloos autorijden, dat doet u met deze Jeep Renegade. Hij heeft een benzinemotor en
een automatische transmissie. U wordt in deze auto ook getrakteerd op 17 inch lichtmetalen velgen,
aluminium dakrailing, led-achterlichten, elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch inklapbare
buitenspiegels en led-dagrijverlichting.

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autogroep Bos & Slegers | Tel: 040 252 2425 | info@bosenslegers.nl

Deze Jeep is voorzien van knoppen op het stuur om het audio-navigatiesysteem en het audiosysteem met
dab-ontvangst te bedienen. Bij de luxe van deze auto hoort ook automatische airconditioning. Soms heeft u
meer parkeerruimte dan u denkt. Maar soms ook niet. De parkeersensoren vertellen precies hoeveel.
Adaptive cruise control houdt de ingestelde snelheid vast en houdt automatisch afstand tot uw voorligger.
En dan is deze auto ook nog eens voorzien van in hoogte verstelbaar stuur, automatisch dimmende
binnenspiegel, isofix-aansluiting, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening en
buitentemperatuurmeter.
Deze Jeep biedt u niet alleen comfort en rijplezier, maar ook veiligheid. Actieve veiligheidssystemen houden
voor u de weg in de gaten en reageren op onvoorziene situaties voordat u dat kunt. Een belangrijke
bijdrage aan de veiligheid onderweg levert de verkeersbord-detectie. De forward collision warning geeft
een botswaarschuwing als een aanrijding dreigt met een voorligger. Kan gebeuren: onbewust opschuiven
naar de andere baan. Dan geeft de lane assist meteen een seintje.
Maak nu een afspraak voor een proefrit!
Direct een afspraak maken?
Welkom bij Autobedrijf Bos en Slegers
Een afspraak voor bezichtiging kunt U maken:
Via mail:
info@bosenslegers.nl of gerard@bosenslegers.nl
Via telefoon: 040-2522425 (algemeen nummer) of 06-20490119 (Gerard Slegers)
Onze openingstijden:
RECEPTIE:
Maandag t/m Vrijdag 08:00 - 18:00 uur
WERKPLAATS: Maandag t/m Vrijdag 09:00 - 18:00 uur
VERKOOP:
Maandag t/m Vrijdag 09:00 - 18:00 uur
Zaterdag
10:00 - 17:00 uur
Als extra service biedt Autobedrijf Bos & Slegers : EEN PROEFRIT BIJ U THUIS aan
Waar in Nederland U ook woont, wij zorgen er voor dat U, zonder extra inspanningen of moeite, in Uw
eigen omgeving kunt proefrijden met de door U geselecteerde auto.
Kosten voor deze proefrit thuis bedragen € 125,-- Een bedrag dat bij aanschaf van het voertuig op de
aanschafwaarde in mindering wordt gebracht waardoor deze service U uiteindelijk NIETS kost. Ook de
aflevering van de auto zal, indien gewenst, KOSTELOOS bij U thuis plaatsvinden
Wilt U bovenstaande proberen, Facetime dan met 06-20490119.
Bij aflevering van onze auto's brengen wij standaard € 695,-- in rekening.
Hiervoor krijgt de auto een complete afleveringsbeurt en een nieuwe APK. U neemt Uw auto dus altijd in
tiptop conditie mee.
Wilt U liever leasen? U kunt Uw eigen leaseprijs berekenen op www.bosenslegers.nl/leaseVoor de leaseprijs en de verzekering te raadplegen kunt u onderstaande link gebruiken
Voordelen van bij ons Verzekeren is : als u schade heeft 5 jaar de aankoopgarantie is gegarandeerd
aankoopprijs krijgt u terug met verder geen eigen risico
Ook hebben we mogelijkheden om de fabrieksgarantie met 2 jaar te verlengen meer weten vraag naar
deze mogelijkheid
Autogroep Bos en Slegers
Steenoven 28
5626DK Eindhoven
040-2522425
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autogroep Bos & Slegers | Tel: 040 252 2425 | info@bosenslegers.nl

info@bosenslegers.nl
www.bosenslegers.nl

Aanbieder
Autogroep Bos & Slegers
Steenoven 28
5626 DK Eindhoven
Tel: 040 252 2425
E-mail: info@bosenslegers.nl
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