€ 18.900

Renault Clio
1.0 TCe Zen 999cc Handgeschakeld















Datum deel 1

Kilometerstand

Motorinhoud

Brandstof

Transmissie

Brandstofverbruik

Kenteken

2021

21.229 km

999 cc

Benzine

Handgeschakeld

4,9 l/100km

L574PT

Specificaties
Airco,Apple Carplay/Android Auto,Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening,Cruise control,Metaalkleur,Achterbank in delen
neerklapbaar,Achterspoiler,Airbag(s) hoofd achter,Airbag(s) hoofd voor,Airbag(s) side voor,Airbag bestuurder,Airbag passagier,Alarm klasse
1(startblokkering),Anti Blokkeer Systeem,Anti doorSlip Regeling,Autonomous Emergency Braking,Autotelefoonvoorbereiding met
bluetooth,Bandenspanningscontrolesysteem,Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar,Boordcomputer,bots waarschuwing systeem,Brake Assist
System,Buitenspiegels elektrisch verstelbaar,Buitenspiegels in carrosseriekleur,Buitenspiegels verwarmbaar,Connected services,DAB ontvanger,Dimlichten
automatisch,Elektrische ramen voor,Elektronische remkrachtverdeling,Elektronisch Stabiliteits Programma,Hill hold functie,Hoofdsteunen actief,LED
achterlichten,LED dagrijverlichting,LED koplampen,Multimedia-voorbereiding,Radio,Rijstrooksensor met correctie,Stuurbekrachtiging
snelheidsafhankelijk,Stuur verstelbaar,Stuurwiel multifunctioneel,Verkeersbord detectie

Beschrijving
Deze auto online kopen?

Heeft u interesse in deze auto, maar bent u niet in de gelegenheid om hiervoor langs te komen? Dan bieden wij u de mogelijkheid om deze occasion online te
kopen. De afhandeling kan dan geheel via e-mail gedaan worden. Het is ook mogelijk om een afspraak met videobellen via WhatsApp of FaceTime aan te
vragen. Onze verkoopadviseur kan u in het videogesprek dan meer details van de auto tonen en uw vragen beantwoorden. Daarnaast leveren wij deze
occasion af tot aan de voordeur!

Bel met onze vestiging of stuur een e-mail naar occasions@terwolderenault.nl met hierin uw naam, telefoon, e-mail en de auto waarin u geïnteresseerd bent en
wij nemen hierover zo snel mogelijk contact met u op. Heeft u een auto in te ruilen? Vul dan een online taxatie aanvraag op de website in.

Terwolde

Openingstijden showroom

Ceintuurbaan Noord 116 9301 NZ Roden Nederland

Maandag

08:30 - 18:00

050-3097150

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.

