Renault Twingo 1.2 Dynamique **Airco/ APK*D.riem v

Overzicht

Prijs

VOERTUIG INFORMATIE

€ 2945

Afstand

162351 Km

Bouwjaar

2008

Brandstof

Benzine

Transmissie

Handgesch

Gemiddeld verbruik

1l / 18.2km

ALGEMEEN

COMFORT &INTERIEUR

EXTERIEUR

VEILIGHEID

Kenteken

33GNX5

airco

metaalkleur

ABS

Carosserie

Hatchback

c.deurv. met afst.bed.

mistlampen voor

startblokkering

Aantal deuren

3

elektrische ramen voor

Afstand

162351

stoel best. hoogte verst.

Brandstof

Benzine

verstelbaar stuur

Transmissie

Handgeschak
eld

Aantal versnellingen

5

BTW / Marge

Marge

Kleur

Oranje

Datum deel 1

05-08-2008

Motor grootte (cc)

1149cc

Aantal cylinders

4

Verbruik in de stad

1l / 14.1km

Verbruik op de snelweg

1l / 21.7km

Gemiddeld verbruik

1l / 18.2km

Lak

Stof

Wegenbelasting per maand

€ 27

Nationale Autopas
Gewicht in kg

900kg

Kracht

43kw

MILIEU
Energie label
Emissie Klasse

4

CO2 Emissie

130

OPMERKINGEN
Leuke en nette stadsauto met airconditioning, elektrische ramen, centrale vergrendeling, radiocd en stuurbekrachtiging. recent groot onderhoud gehad. Distributieriem vervangen .APK
geldig t/m 05-09-2019. Zuinig in gebruik!! Welkom bij Auto3000.nl Wij zijn 7 dagen per week
geopend, ZONDAG geopend van 12.00 -18.00!! Wij begrijpen dat de aanschaf van een nieuwe
auto een grote investering is en dat dit een belangrijke beslissing is. Wij streven ernaar om u
als klant zo goed mogelijk te helpen met het maken van de juiste keuze. Ons ervaren
verkoopteam helpt u graag verder bij het maken van deze keuze. Optioneel tegen meerprijs
diverse garantie en of servicemogelijkheden beschikbaar. Kijkt u ook naar onze reviews en
facebook pagina om een goed beeld te krijgen over onze service. Wij bieden altijd de beste
inruilwaarde voor uw huidige auto. Overigens hebben wij ook een werkplaats waar u terecht
kunt voor de APK-Reparatie-Onderhoud-Airco-Banden etc. 1. Auto3000.nl is RDW erkend en
staat voor betrouwbaar en betaalbare auto’s. Wilt u de ervaring en mening weten van eerdere
klanten? Kijk op www.autoweek.nl/dealerreviews?dealerid=9379 voor beoordelingen. 2. Bezoek
ook onze Facebookpagina voor een persoonlijke ervaring! www.facebook.com/Auto3000.nl 3.
Op onze website vindt u informatie over Auto3000.nl, onze auto’s en over ons, klik hiervoor op
www.auto3000.nl/ Voor vragen betreffende een occasion bel 071-569 0000 (buiten kantoortijden
06-83339863) of mail naar verkoop@auto3000.nl. Er staat altijd verse koffie voor u klaar. U bent
van harte welkom in onze showroom aan de Hofweg 29 in Voorschoten.

