Renault Master
2.3DCi 150PK Automaat " The Race "
Stijlvol, een tikje gewaagd en met uitstekende
rijkwaliteiten: dat is een Franse auto ten voeten uit. Kijk
maar eens naar deze Renault Master. We hebben het
hier over een nieuwe auto, hij is nu direct leverbaar. De
aandrijving komt voor rekening van een dieselmotor en
een automatische transmissie. Een prettige maar ook
veilige extra is de schuifdeur. Ruim instappen, geen
openslaande portieren die voor ongelukken zorgen…
Een riante optie! Ook elektrisch bedienbare ramen voor,
elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels en
led-dagrijverlichting zijn aan boord.
In de zomer zit jij ontspannen achter het stuur dankzij de
ingebouwde airconditioning. De auto neemt je werk uit
handen doordat hij zelf veel in de gaten houdt. Een
regensensor en een automatisch inschakelbare
verlichting nemen waar wanneer de ruitenwissers en het
licht aan moeten. Kilometers rijden met een exacte
snelheid? Dan is de cruise control je vriend! Je bent in
deze Renault ook voorzien van boordcomputer en
centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.
Met de nieuwste technologieën aan boord is deze
Renault in staat om zelf te reageren op potentieel
gevaarlijke situaties op de weg. Bij een noodstop
gebeurt er heel veel tegelijk: gas los, rempedaal in,
kijken, sturen. Dan is het een veilig gevoel dat de Brake
Assist je remactie tot het maximum oppept.
Wij kunnen deze mooie Master op korte termijn leveren,
dus als je wilt kun je er al snel mee rijden. Bel je ons
voor een afspraak?
Kenteken
Cilinderinhoud
Vermogen
Transmissie
Carrosserievorm
Kleur
Verlengd
Aantal deuren
Aantal versnellingen
Bekleding
Gewicht
Kilometerstand
Bouwjaar
Brandstof

VLB17P
2.298 cc
96 kw / 131 pk
Automaat
Bestelbus
Zilver
L2
5
5
Stof
1.990 kg
360 km
03-2021
Diesel

BTWBtw/Marge
Onderhoudshistorie Ja, aanwezig, dealer-onderhouden
Keer bekeken
527x
Verhoogd
H2
Emissieklasse
6
Cabinesoort
Onbekend
Verbruik gemiddeld
7.9
Laadvermogen
1.510 kg

DUTCH Vans
Mercuriusweg 41
3771 NC Barneveld

Opties
ABS
Afstandsbediening Centrale Deurvergrendeling
Airbag(s)
Airbag bestuurder
Airco
Airconditioning
Alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
Anti Slipregeling
Armsteun voor
Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Boordcomputer
Boordcomputer

info@dutchvans.com
0342 765 557

Brake Assist System
Buitensp elektrisch verwarmbaar
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
Buitenspiegels verwarmbaar
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
Cruise control
Dimlichten automatisch
El. bedienbare ramen voor
El. verstelbare buitenspiegels
Elektrische ramen voor
Elektronische remkrachtverdeling
Elektronisch Stabiliteits Programma
ESP
LED dagrijverlichting
Middenarmsteun voor
Radio
Regensensor
Schuifdeur rechts
Tussenschot volledig
Tussenschot volledig
Zijschuifdeur rechts

