Renault Kadjar
1,6 ENERGY DCI BOSE EDITION 130HK 5D 6G PERSONBIL

1.895 kr.

DETTE ER EN LEASINGBIL

145.000 KM

22,2 KM/L

DIESEL

MODEL 2016 - FØRSTE REG. 01.03.2016

EJERAFGIFT: 3.880 KR. PR. 12 MDR.

LEVERINGSOMK: 0 KR.

BESKRIVELSE AF BILEN
PRIVAT LEASING FRA 1895 RING OG HØR NÆRMERE Grundet de nye
restriktioner, vil det betyde at vores showroom vil være lukket ned, ind til
Corona - restriktionerne ophæves. Selvom butikken ser lukket ud, så
sidder vi klar online og via telefon på hverdage fra 09.00 – 17.00, lørdage
fra 09.00 – 15.00 samt søndage fra 11.00 – 17.00 til at rådgive, besvare
dine spørgsmål samt håndtering af online videofremvisninger. Vi kan
træffes på telefon: 75 80 10 11, eller mail: Booking@kvalitetsbiler.dk
herudover chatten, som er til at finde på: https://kvalitetsbiler.dk/ Køb bilen
online (TLF 75 80 10 11) og få dette!! ? Gratis levering direkte til din
adresse! ? Gratis fejlfri brugtbilsattest (tilstandsrapport) ? Halv pris på
udvidet garantiaftaler resten af året ? Digital fremvisning ? Landsdækkende
serviceaftale tilbydes! ? Landsdækkende garantiaftale tilbydes! ? Fejlfri
brugtbilsattest (tilstandsrapport) tilbydes! Vi har over 600 biler på lager og
anbefaler, at du booker en tid via vores hjemmeside www.kvalitetsbiler.dk
eller på 75801011. Vi glæder os til at se dig! • Bilen kan leveres med 12
mdr europadækkende Cargarantisikring..! • Delkunstlæder • Navigation
(intregreret) • Anhængertræk • LED Pure vision forlygter • P-Sensor •
Fartpilot • Vognbaneassistent • Skiltegenkendelse • Fjernlysassistent • 19"
Alufælge • Forrude m. varme • Mørke ruder bag • El-foldbare sidespejle •
Nøglefri start • Bluetooth • Klimaanlæg • Og meget mere... Man-fre: 09.0017.00 Lør: 09.00-15.00 Søn: 11.00-17.00 SV 922706 reg: 01.03.2016
Komplet Udstyrsliste: (Forbehold for tastefejl samt bildata), alu., 19"
alufælge, airc., fuldaut. klima, 2 zone klima, c.lås, fjernb. c.lås,
parkeringssensor (bag), parkeringssensor (for), fartpilot, kørecomputer,
infocenter, startspærre, varme i forrude, udv. temp. måler, regnsensor,
sædevarme, højdejust. forsæder, højdejust. førersæde, el-ruder, 4x elruder, el-spejle, el-klapbare sidespejle, nøglefri betjening, dæktryksmåler,
elektrisk parkeringsbremse, skiltegenkendelse, cd, cd/radio, navigation,
multifunktionsrat, bluetooth, musikstreaming via bluetooth, usb tilslutning,
aux tilslutning, armlæn, isofix, bagagerumsdækken, kopholder, dellæder,
kunstlæder, splitbagsæde, læderrat, tågelygter, automatisk lys,
fjernlysassistent, led kørelys, fuld led forlygter, airbag, 6 airbags, abs, esp,
servo, vognbaneassistent, tagræling, mørktonede ruder i bag, ikke ryger,
nysynet, lev. nysynet, træk, diesel partikel filter Forlygtespulere,
Nakkestøtter ved alle sæder, Kørecomputer, Gardinairbags for og bag,
Elektronisk klimakontrol (ECC), Førersæde m. lændestøtte, Bose radio,
Airbags foran og i siderne (hoved og bryst), El-ruder bag, El-sidespejle,
klapbare, Dækreparationssæt, Dæktrykssensor, El-ruder for, Tågeforlygter
med statisk kurvelys, Elektronisk parkeringsbremse, Selealarmer (5),
Advarsel v. vognbaneskift, Varme i forsæder, Læderrat, højde- og
dybdejusterbart, Automatisk op- og nedblænding af lygter, Isofi

