€ 34.586 + BTW

Renault Trafic
2.0 dCi 130 T30 L2H1 Comfort 1.997cc Handgeschakeld















Datum deel 1

Kilometerstand

Motorinhoud

Brandstof

Transmissie

Brandstofverbruik

Kenteken

2022

5 km

1.997 cc

Diesel

Handgeschakeld

7,0 l/100km

N/A

Specificaties
Achteruitrijcamera,Achteruitrijcamera,Airbag passagier,Airco,Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar,Cruise control,LED koplampen,Parkeersensor
achter,Parkeersensor voor,Parkeersensor voor,Parkeersensor voor en achter,Trekhaak,Vier seizoenen banden,2 zitplaatsen rechtsvoor,12Volt
aansluiting,Achterdeuren met ruiten,Achteruitrijcamera,Afdaal assistent,Airbag bestuurder,Alarm klasse 1(startblokkering),Anti Blokkeer Systeem,Anti doorSlip
Regeling,Anti doorSlip Regeling,Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth,Bandenspanningscontrolesysteem,Bestuurdersstoel in hoogte
verstelbaar,Binnenspiegel automatisch dimmend,Bluetooth telefoonvoorbereiding,Boordcomputer,Brake Assist System,Buitenspiegels elektrisch
verstelbaar,Buitentemperatuurmeter,Bumpers in carrosseriekleur,camerabeeld in binnenspiegel,Centrale deurvergrendeling,Centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening,Cruisecontrol,DAB ontvanger,Derde remlicht,Dimlichten automatisch,Elektrische ramen voor,Elektronisch Stabiliteits
Programma,Fabrieksgarantie,Hill hold functie,LED dagrijverlichting,MP3 aansluiting,Origineel Nederlands,Pack parking,Passagiersstoel in hoogte
verstelbaar,Radio,Radiovoorbereiding,Roll Stability Control,Start/stop systeem,Stuurbekrachtiging,Stuur verstelbaar,Trekhaak,Tussenschot
volledig,Warmtewerend glas,Zijschuifdeur rechts

Beschrijving
Nieuw en uit voorraad leverbaar!

Voor slechts € 33.636! Deze prijs is rijklaar inclusief de fabrieksopties en exclusief BTW en BPM.

De afgebeelde auto is voorzien van de fabrieksopties:
- Blanc Glacier OV369
- Airbag voor passagier
- Vierseizoenbanden

- Volledig tussenschot met raam
- Stoel passagier in hoogte verstelbaar met verstelbare lendesteun en armsteun
- Achterdeuren 180E draaibaar met ramen
- Automatisch dimmende binnenspiegels
- Pack Parking
- Trekhaak met Trailer Swing Control

Uw Succesbooster
De nieuwe Renault Trafic innoveert op elk vlak. Met zijn robuuste en dynamische uitstraling is dit een bedrijfswagen met pit. Het interieur is zo ontworpen dat
het fungeert als verlengstuk van uw kantoor. Kenmerken: ‘Wide View’ spiegels, tablethouder, groot laadvermogen, veel opbergmogelijkheden en komt in
verschillende maten.

Financiering en verzekering
Deze Trafic is verkrijgbaar met drie verschillende leasemogelijkheden: Financial Lease, Operational Lease en het Full Financial Lease concept. Bij Financial
Lease komt de auto op de balans te staan en betaalt u in maandelijkse termijnen tegen een rentepercentage vanaf slechts 1,9%. Met Operational Lease stelt u
met een specialist van Terwolde uw auto samen en zal hij een aantrekkelijk leasetarief offreren. Tot slot is er het Full Financial Lease concept. Dit concept is
inclusief financiering, verlengde garantie en onderhoud voor een vast bedrag.

Uw auto verzekeren, financieren of inruilen is uiteraard mogelijk. Voor het verzekeren beschikken wij over een complete polis (tot 5 jaar aankoop bedrag
garantie). Vraag naar de aantrekkelijke voorwaarden.

Neem contact met ons op
Offerte aanvragen? Bel 0591-726525 of info@terwolderenault.nl. Dit betreft een actie voor particuliere en klein zakelijke aanschaf; andere acties zijn
uitgesloten. Bekijk de actuele voorraad op www.terwolderenault.nl. Drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Terwolde

Openingstijden showroom

Phileas Foggstraat 39 7825 AK Emmen Nederland

Maandag

08:30 - 18:00

0591 669090

Dinsdag

08:30 - 18:00

Woensdag

08:30 - 18:00

Donderdag

08:30 - 18:00

Vrijdag

08:30 - 18:00

Zaterdag

09:00 - 17:00

Zondag

Gesloten

Every effort has been made to ensure the accuracy of the information above, however, errors may occur. Do not rely entirely on this information but check about items which
may affect your decision to purchase.

