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Renault Twingo 1.2 16V Collection Airco / Cruise / 1e eig. / NAP !!
Merk

Renault

Model

Twingo

Type

1.2 16V Collection Airco /
Cruise / 1e eig. / NAP !!

Bouwjaar

2012

Kilometerstand

122.032 km

Carrosserie

Hatchback

Transmissie

Handgeschakeld

Brandstof

Benzine

€3.995,00
Merk
Renault

Model
Twingo

Type
Bouwjaar
1.2 16V Collection Airco / Cruise / 1e eig. / NAP 2012
!!

Transmissie
H

Brandstof
B

Vermogen
75

Accessoires

• 2 Sleutels

• ABS

• Airbag(s) side voor

• Airbag bestuurder

• Airbag passagier

• Airco

• Buitenspiegels elektrisch verstelbaar

• Buitenspiegels verwarmbaar

• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

• Cruise control

• Eerste eigenaar

• Elektrische ramen voor

• Extra getint glas

• Metallic lak

• Mistlampen voor

• Nationale Auto Pas (NAP)

• Onderhoudsboekjes

• Onderhoudshistorie

• Radio-CD/MP3 speler

• Startblokkering

• Stuurbekrachtiging

• Stuur verstelbaar

https://www.vanloon.nl/occasion/337372113-renault-twingo-1-2-16v-collection-airco-cruise-1e-eig-nap/

Kilometerstand
122032
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Opmerkingen
In een zeer nette staat verkerende en afkomstig van eerste eigenaar zijnde Renault Twingo bouwjaar 2012. De Twingo is voorzien van
Airco, Cruise control, Centrale deurvergrendeling en het betreft een BTW voertuig (Ideaal voor bedrijfsdoeleinde / prijs is inclusief btw
dus geen bijkomende kosten). Uiteraard wordt de auto ook geleverd met een Nationale Auto Pas voor een gegarandeerde
kilometerstand en de twee originele sleutels. Zie de foto's om een juiste impressie te krijgen van deze mooie Twingo !!
Voor meer informatie over deze occasion, of voor het maken van een afspraak kunt u mij bellen, smsen of whatsappen op 0645019320.
!! LET OP !!
Omdat ik enkel op afspraak geopend ben, verzoek ik u vriendelijk altijd telefonisch contact op te nemen voordat u langs komt en
teleurstellingen te voorkomen.
Er geen afleverkosten berekend dus geen extra kosten!
Bij APK korter dan 2 maanden, wordt de auto geleverd met een nieuwe apk en alle vloeistoffen worden gecontroleerd.
Dit zit dus in de getoonde verkoopprijs!
Aan de specificaties in deze advertenties kunnen geen rechten worden ontleend.
Met vriendelijke groet,
Nick van Loon
Van Loon Automotive
06-45019320
Nick@vanloon.nl
www.vanloon.nl

https://www.vanloon.nl/occasion/337372113-renault-twingo-1-2-16v-collection-airco-cruise-1e-eig-nap/

