BEDRIJFSWAGENLOODS

Renault Kangoo 3PL-90pk-euro6-airco-cruise c.-8990€+BTW
Referentie

GD574

CC

1461

Koetswerktype

Bestelwagen

Staat

2de hands

1ste inschrijving 11/01/2017
Kilometerstand

89631 km

Brandstof

Diesel

Kleur

Wit

Opties
ABS

Airbag bestuurder

Airconditioning

Automatische Tractie Controle

Bluetooth

Boordcomputer

Centr. deurvergr. met afstandsbediening

Cruise Control

Electrische ruiten

Electrische spiegels

Electronic Stability Program

elektrische buitenspiegels

Garantie

Handsfree

MP3

Multifunctioneel stuur

Parkeersensoren

Roetpartikelfilter

Schuifdeur rechts

Startonderbreker

Stuurbekrachtiging

Info
Net toegekomen in 'De Bedrijfswagenloods' : heel mooie Renault Kangoo van 1ste eigenaar.
Versie met 3 zitplaatsen, zitbank rechts neerklapbaar als tafeltje of voor vervoer langere stukken.
1.5dci - motor euro6 90pk met zeer goede reputatie. Rijdt bijzonder vlot ! Ingevulde onderhoudsboek Renault. Car-pass gecheckt, uitgebreid getest
en heel goed nagekeken: klein onderhoud nu uitgevoerd. Zo verzorgd als bij 'De Bedrijfswagenloods' vindt u ze nergens.
Heel leuke uitrusting: airco, cruise control, radio met bluetooth handenvrij bellen en muziek streamen; Electrisch pack. Laadruimte met bescherming
laadvloer, weinig gebruikssporen. Parkeersensoren achteraan.
Opgelet prijs 8990€ + BTW = 10878 euro btw inbegrepen. BTW 100% recupereerbaar voor zelfstandigen en vennootschappen.
Bijkomende uitrusting nodig ? Bijkomende ruitjes ? We kunnen u vast en zeker helpen.
Meer info ? Bel ons vrijblijvend op 0470/55.37.41 !
Gezien onze snel wisselende stock neemt u best steeds even contact op alvorens te komen kijken.
We verkopen alleen waar we zelf in geloven. Enkel na grondige expertise gaan wij over tot aankoop. Alle wagens worden zorgvuldig nagekeken en
getest over een afstand van minstens 25 kilometer. Pas dan verdient de wagen ons kwaliteitslabel: Voor u getest, en goedgekeurd !
On parle aussi le français. Si vous voulez plus de renseignement concernant cette voiture, n' hésitez pas de me contacter: 0470/ 55.37.41 .
We also speak english. If you want more information about this car, please contact me: 0470/55.37.41

Prijs

€ 10 878,00
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