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Deze auto wordt geleverd met de Nationale Autopas, nieuwe APK, onderhoud conform fabrieksschema
en 6 maanden BOVAG garantie.Pure lijnen en een verzorgd interieur, het is de typische charme van een
Franse auto. Dit is een dealeronderhouden Renault Espace met 108128 kilometer op de teller, het
bouwjaar is 2016. Deze dealeronderhouden auto is van de eerste eigenaar. De krachtige motor geeft
deze Renault uitstekende prestaties. Vierwielaandrijving zorgt voor een veilig en voorspelbaar
weggedrag. Ouderwets vakmanschap en natuurlijke materialen komen samen in het lederen interieur. U
past de stoelen moeiteloos aan, ze zijn elektrisch in te stellen en hebben bovendien een geheugen. De
bediening van het premium audiosysteem en het full map navigatiesysteem gebeurt met knoppen op het
stuur en als u wilt zelfs met uw stem. De audio is overigens voorzien van dab-radio voor een altijd
heldere ontvangst. Of het buiten nu warm is of koud, dankzij automatische airconditioning is het binnen
altijd behaaglijk. Soepel inparkeren gaat gemakkelijker dan u verwacht dankzij de achteruitrijcamera.
Met adaptive cruise control houdt de auto zelfstandig afstand tot uw voorligger. Een
veiligheidsverhogende optie waarmee u comfortabel onderweg bent. Natuurlijk behoren head-up display,
lederen stuur en automatisch dimmende binnenspiegel ook tot de uitrusting van deze complete auto. In
de Renault Espace heeft uw veiligheid en die van uw omgeving prioriteit. In het instrumentarium kunt u
bovendien de verkeersborden zien die u onderweg tegenkomt. Zo helpt deze Renault u om veiliger te
rijden. Op een helling houdt hill hold control de handrem vast totdat u weer gas geeft. Met lane assist
rijdt u altijd binnen de lijnen van uw rijstrook. Het systeem waarschuwt als u onbedoeld over de
wegmarkering rijdt. De veiligheid van deze auto wordt verder verhoogd door autonoom remsysteem,
dodehoekdetectie en gordijnairbags achter. Deze auto wordt geleverd met Bovag Garantie; hij is grondig
ge&amp;iuml;nspecteerd en wordt geleverd met tellerrapport van Nationale Autopas. Wilt u meer weten
over deze auto? Neem dan contact met ons op voor een proefrit. Er is volop leefruimte in deze Renault
Espace, een perfecte kruising tussen veelzijdigheid en comfort. Deze dealeronderhouden auto uit 2016
heeft 108128 kilometer gelopen. Deze dealeronderhouden auto is van de eerste eigenaar. Een krachtige
motor geeft deze auto zijn sportieve prestaties. Vierwielaandrijving zorgt onder verschillende
rijomstandigheden voor meer grip en meer tractie. De hoogwaardige uitstraling van deze auto wordt
benadrukt door de lederen bekleding. Neem plaats op de comfortabele stoelen. Dankzij de elektrische
bediening en het geheugen is het eenvoudig om hierin de beste zitpositie te vinden. U kunt tijdens de rit
uw ogen steeds op de weg houden, want het premium audiosysteem (met dab!) en het full map
navigatiesysteem kunt u bedienen vanaf het stuur of met spraak. De automatische airconditioning zorgt
voor een behaaglijk klimaat in de auto. De achteruitrijcamera geeft u duidelijk zicht op de ruimte achter
de auto. Adaptive cruise control houdt de ingestelde snelheid vast en houdt afstand tot het voertuig voor
u. De Renault is standaard voorzien van: head-up display, lederen stuur en automatisch dimmende
binnenspiegel. De nieuwste veiligheidssystemen komen in deze Renault Espace samen. Een belangrijke
bijdrage aan de veiligheid onderweg levert de verkeersbord-detectie. Wegrijden op een helling is
kinderspel met hill hold control. Deze functie houdt de handrem automatisch vast op een steile
ondergrond. Lane assist is een andere naam voor rijstrookassistent. Dit veiligheidssysteem waarschuwt
als u onbedoeld buiten uw rijstrook terechtkomt. U bent mede dankzij autonoom remsysteem,
dodehoekdetectie en gordijnairbags achter steeds veilig onderweg. U krijgt ook het tellerrapport van

Nationale Autopas bij deze auto, u weet dan zeker dat de kilometerstand in orde is. Is uw
nieuwsgierigheid gewekt? Bel ons dan snel om deze auto te komen bekijken.

Van harte welkom bij Autohuis de Poort! De prijs voor deze auto is inclusief een geldige APK. De auto
wordt op naam overgeschreven en tevens heeft de auto een pre inspectie en vloeistof controle gehad.
Onderhoud en aanvullende garantiepakketten bieden wij u graag tegen meerprijs aanWij rekenen
&euro; 95,00 afleverkosten, deze kosten zitten al verwerkt in de prijs van de auto. Informeer hiernaar bij
de verkoopadviseur.OPENINGSTIJDEN: 9.00 UUR TOT 17:00 uur. Zaterdag 9.00 uur tot 17.00 uur.
Voor informatie , Autohuis de Poort Woudenberg, Europaweg 2, 3931 NJ, telefoonnummer
033-2472791. verkoop@autohuisdepoort.nlAlle moeite is genomen om de informatie op internet zo
nauwkeurig en actueel mogelijk weer te geven. Fouten zijn echter nooit uit te sluiten. Vertrouw daarom
niet alleen op deze informatie, maar controleer bij aankoop de zaken die uw beslissing zouden kunnen
be&iuml;nvloeden.
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Carrosserie

MPV

Aantal deuren

5

Kilometerstand

108128

Brandstof

Diesel

Transmissie

Automaat

Aantal versnellingen

6

Basiskleur

zwart

Laksoort

metallic

Bouwjaar

2016

max. Trekgewicht

2000

Massa

1635

Aantal cilinders

4

Cilinder inhoud

1598

Vermogen KW

118

Vermogen PK

160

Aantal zitplaatsen

7

Interieurkleur

Donker grijs

Bekleding

Leder

NAP label

j

Onderhoudsboekjes

dealer

100% onderhouden

Ja

Prijs

€ 22895
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