Dacia Sandero 1.6 stepway dealeronderhouden
Aangeboden door

Rob Dees Autobedrijf
Nieuwendijk 88
4571 LK
autobedrijfrobdees@gmail.com
0115 - 530 800

Merk

Dacia

Model

Sandero

Uitvoering

1.6 stepway dealeronderhouden

Prijs

€ 5.450

Bouwjaar

04-2010

Carrosserie

Hatchback 5drs

Brandstof

Benzine

Kleur

Grijs

Kenteken

ZP-08-9K

Kilometerstand

96.132 km

Transmissie

Handgeschakeld

Motorinhoud

1.598

Vermogen

87 kW

Gewicht

1.070 kg

Disclaimer:
Ondanks de zorg die door ons aan de correcte invoer van de gegevens van de aangeboden occasions en de gegevens van nieuwe auto's, merken, types, nieuws etc. besteed wordt,
kunnen wij niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies, onvolkomenheden in de gegevens. Bezoekers en/of gebruikers van onze site
kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door ons aangeboden informatie en prijzen, of de gevolgen van eventuele via de informatie ontstane transacties.

Informatie:
Nette Dacia Sandero
Dealeronderhouden bij de renault/dacia dealer in Zelzate
Wij rekenen geen afleverkosten.
Prijs is inclusief nieuwe apk en kleine beurt.
Aanvullende onderhouds en garantie pakketten bieden wij tegen
meerprijs aan.
Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele
advertentiefouten.
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 13,5 s
Topsnelheid: 160 km/u
CO2 uitstoot: 180 g/km
Energielabel: E
APK: gekeurd tot mrt 2020
Aantal sleutels: 2
Motorrijtuigenbelasting: € 116 - 130 per kwartaal

Disclaimer:
Ondanks de zorg die door ons aan de correcte invoer van de gegevens van de aangeboden occasions en de gegevens van nieuwe auto's, merken, types, nieuws etc. besteed wordt,
kunnen wij niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies, onvolkomenheden in de gegevens. Bezoekers en/of gebruikers van onze site
kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door ons aangeboden informatie en prijzen, of de gevolgen van eventuele via de informatie ontstane transacties.

Opties:
Comfort & interieur
Achterbank neerklapbaar
Airconditioning
Centrale deurvergrendeling
Elektrisch bedienbare ramen voor
Elektrisch bedienbare buitenspiegels
Warmtewerend glas
Exterieur
Bumpers in carrosseriekleur
Dakrails
Lichtmetalen velgen
Lichtmetalen velgen (16")
Verwarmde buitenspiegels
Veiligheid
Airbag bestuurder
Airbags voor
Anti blokkeer systeem
Startonderbreking
Stuurbekrachtiging
Zij-airbags voor
Overig
Boordcomputer

Disclaimer:
Ondanks de zorg die door ons aan de correcte invoer van de gegevens van de aangeboden occasions en de gegevens van nieuwe auto's, merken, types, nieuws etc. besteed wordt,
kunnen wij niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies, onvolkomenheden in de gegevens. Bezoekers en/of gebruikers van onze site
kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door ons aangeboden informatie en prijzen, of de gevolgen van eventuele via de informatie ontstane transacties.

