€ 34.397 + BTW

Renault Kangoo
E-Tech Comfort 22kW Automaat















Datum deel 1

Kilometerstand

Motorinhoud

Brandstof

Transmissie

Brandstofverbruik

Kenteken

2022

12 km

N/A

Elektrisch

Automaat

N/A

N/A

Specificaties
Navigatie-pakket,Pack Securité,Voorstoelen in hoogte verstelbaar,Voorstoelen verwarmd,Airbag(s) hoofd voor,Airbag(s) hoofd voor,Airbag bestuurder,Airbag
passagier,Airbag passagier,Alarm klasse 1(startblokkering),Apple Carplay/Android Auto,Apple Carplay/Android Auto,Autotelefoonvoorbereiding met
bluetooth,Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar,Boordcomputer,Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar,DAB ontvanger,Dimlichten
automatisch,Elektronisch Stabiliteits Programma,Hill hold functie,LED dagrijverlichting,Multimedia-voorbereiding,Navigatiesysteem full map,Navigatiesysteem
full map,Oplaadmogelijkheid,Radio,Regensensor,Tussenschot volledig,Zijschuifdeur rechts

Beschrijving
Nieuw en uit voorraad leverbaar!
Deze prijs is rijklaar inclusief de fabrieksopties en exclusief BTW en BPM.

Compacte Alleskunner
De nieuwe Kangoo voldoet nu nog beter aan uw eisen en is voorzien van de laatste technische snufjes. Hij is zo ontworpen dat u comfortabel en veilig op de
weg kunt manoeuvreren. Aan alles is gedacht om uw werk nog makkelijker te maken. Tevens is de Kangoo leverbaar in 3 lengtematen: Kangoo
Express Compact (3,89 m), Kangoo Express (4,28 m) en de Kangoo Express Maxi (4,66 m) Kenmerken: Veel opbergvakjes, eventueel drie zitplaatsen voorin,
uitgebreid productaanbod en Hill Start Assist.

Financiering en verzekering
Deze Kangoo 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 0592-794368 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

Zeilmakerstraat 22 9403 VA Assen Nederland

Maandag

08:30 - 18:00

0592 343777

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.

