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ZOE Intens Z.E. R135 52 kWh

Listaár

12 789 000 Ft

Kedvezmény

1 500 000 Ft

https://www.renaultkeszletrol.hu/zoe-intens-ze-r135-52-kwh-v5410/

Kedvezményes ár

11 289 000 Ft

22628
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RENAULT MODELLEK KÉSZLETRŐL RENAULT
Szín:
Lángvörös
Autó jelenlegi helye:
Gold-Cars Kft., Nyíregyháza
Azonosító:
22628
Üzemanyag:
Elektromos
Beltér színe:
Sötétszürke belső harmónia
Szériafelszereltségek:
16" könnyűfém ELECTIVE kéttónusú keréktárcsák; Emelkedőn elindulást segítő rendszer; Keréknyomás ellenőrző rendszer;
Vezető- és utasoldali frontlégzsák (utasoldalon kikapcsolható); Oldallégzsákok elöl; ISOFIX rögzítési pontok az első utasülésen és a
hátsó szélső üléseken; E-Shifter váltókar B vezetési móddal; Tempomat sebességszabályozó és -korlátozó funkcióval;
Holttérfigyelő rendszer; Sávelhagyásra figyelmeztető és sávtartó rendszer; Sebességkorlátozó táblákat felismerő rendszer; Sötét
textil kárpitozás 100%-ban újrahasznosított anyagokból, műbőr betétekkel; Full LED „Pure Vision“ első fényszórók C-alakú
fényjeggyel; LED ködfényszórók; Hátsó LED lámpák animált irányjelzővel; Elektromosan állítható, fűthető és behajtható külső
tükrök, LED irányjelzővel; Színezett ablaküvegek; Sötétebb hátsó ablakok; Eső- és fényérzékelő; Automata távolsági fényszóró
vezérlés; Elektrokróm belső tükör; Megvilágított piperetükrök a napellenzőkben; Tolatóradarok; Első és hátsó parkolóradarok;
Tolatókamera; Automata klímaberendezés előfűtés-hűtés funkcióval; Automata parkolófék Auto-Hold funkcióval; Automata
Renault Kártya; Bőrhatású kormány; Elektromos ablakemelők elöl és hátul, impulzív a vezetőnél; 10" színes TFT műszeregység;
RENAULT LINK 9,3"-os DAB multimédia rendszer online navigációval, Bluetooth® kapcsolattal, okostelefon-tükrözéssel,
Arkamys® hangrendszer - 6 hangszóróval; Teljes Európa térkép; Töltőkábel; Defektjavító készlet
További opciók, felszereltségek:
TÉLI csomag: ülésfűtés, kormányfűtés, nappabőr kormány; Villámtöltő csatlakozó

https://www.renaultkeszletrol.hu/zoe-intens-ze-r135-52-kwh-v5410/
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*A GRAND SCENIC és ESPACE modellek esetében a feltüntetett kedvezmény már tartalmazza a nagycsaládosok személygépkocsiszerzési támogatásáról szóló 45/2019. (III. 12.) Korm.rendelet alapján igényelhető, 2.500.000,- Ft szerzési támogatást. A támogatást a
Magyar Állam nyújtja, a kormányrendeletben meghatározott feltételekkel. A Renault a pályázat eredményéért nem vállal felelősséget
A rendszerben egy e-mail címről legfeljebb 2 gépjárművel kapcsolatos érdeklődés lehetséges. A gépjárművek megjelenítése kizárólag
tájékoztató jellegű. A feltüntetett árak csakis az adott gépjárműre, kizárólag a 2021. március 17. utáni időszakra, a készletek erejéig
érvényesek. A feltüntetett árak személyautó esetében tartalmazzák az ÁFÁ-t és a regisztrációs adót. Ezen internetes oldalak az egyes
Renault márkakereskedések raktárkészletén található Renault gépjárművek bemutatására szolgálnak. A raktárkészlet változása miatt
nem tudjuk garantálni az Ön által kiválasztott gépjármű elérhetőségét. A jelen internetes oldalon feltüntetett információk nem
tekinthetők szerződéskötési ajánlatnak, és a kitöltött adatlap elküldése nem tekinthető gépjárműrendelésnek, kizárólag érdeklődésnek. A
kiválasztott gépjármű eladásával kapcsolatos konkrét feltételekről az Ön által kiválasztott Renault márkakereskedés nyújt felvilágosítást.
A márkakereskedés munkatársai a kitöltött adatlap elküldésétől számított 12 munkaórán belül felveszik Önnel a kapcsolatot.
CLIO vegyes fogyasztás l/100 km: 4,1 – 7,7, CO2-kibocsátás g/km: 109 – 147, CAPTUR vegyes fogyasztás l/100 km: 5,7 – 8,1, CO2kibocsátás g/km: 129 – 143, ESPACE vegyes fogyasztás l/100 km: 6,5 – 7,0, CO2-kibocsátás g/km: 170 – 183, GRAND SCENIC vegyes
fogyasztás l/100 km: 6,3 – 6,9, CO2-kibocsátás g/km: 143 – 156, KADJAR vegyes fogyasztás l/100 km: 6,2 – 6,7, CO2-kibocsátás g/km:
140 – 152, KOLEOS vegyes fogyasztás l/100 km: 6,7 – 6,9, CO2-kibocsátás g/km: 153 – 182, MEGANE vegyes fogyasztás l/100 km: 4,6 –
6,3, CO2-kibocsátás g/km: 132 – 142, TRAFIC COMBI vegyes fogyasztás l/100 km: 6,9 – 7,7, CO2-kibocsátás g/km: 164, ZOE vegyes
fogyasztás l/100 km: 0, CO2-kibocsátás g/km: 0, Áramfogyasztás Wh/km: 169. Az üzemanyag-fogyasztásra és CO2-kibocsátásra
vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. Bővebb
információkért keresse fel a www.renault.hu/wltp oldalt. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási
adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a
fogyasztóvédelmi hatóságnál. A gépkocsi tényleges fogyasztása eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az
időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében. A gépjárművek elérhetősége, a műszaki adatok és megoldások, valamint
a felszereltségek országonként eltérhetnek. A gépjárművek felszereltségét, az árakat és egyéb feltételeket bármikor egyoldalúan
módosíthatjuk. A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlattételnek. A pontos, teljes és részletes tájékoztatás
érdekében keresse fel az Önhöz legközelebbi Renault Márkakereskedést! A Renault Hungária Kft. az adatok pontatlanságából és a
módosításokból eredő tévedésekért való felelősségét kizárja. A képek illusztrációk.
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