Zabrze: 32 276 19 86 ☎
Bytom: 32 387 29 39 ☎

Renault Koleos Initiale Paris Blue
dCi 190 X Tronic 4X4

Cena: 159 900

zł 159 900 zł

Parametry techniczne
Stan

Nowy

Marka pojazdu

Renault

Model pojazdu

Koleos

Lokalizacja

Bytom

Wersja
Rok produkcji
Przebieg
Pojemność
Rodzaj paliwa
Moc

Initiale Paris Blue dCi
190 X Tronic 4X4
2020
10 km
1 995 cm3
Diesel
190 KM

Liczba drzwi

Opis samochodu

Kolor

OFERTA AUTORYZOWANEGO SALONU RENAULT
DĄBROWSCY SP. Z O.O. w Bytomiu.
CENA KATALOGOWA W/W MODELU Z OPCJAMI
DODATKOWYMI: 173 800 PLN

5
Fioletowy

Typ nadwozia

SUV

Bezkolizyjny

Tak

Liczba miejsc

CENA PROMOCYJNA: 159 900 PLN
Wersja INITIALE PARIS wyposażona między innymi:

Faktura VAT

Tak

Filtr cząstek stałych

Tak

Napęd

WYGLĄD
felga 19", wzór INITIALE PARIS
szyby boczne klejone i przyciemniane z tyłu
obręcze kół ze stopu metali lekkich 19"
relingi dachowe
ozdobna wstawka przy światłach przeciwmgłowych

5

Skrzynia biegów

4x4 (dołączany
automatycznie)
Automatyczna
bezstopniowa (CVT)

MULTIMEDIA
system multimedialny R-LINK 2 z ekranem dotykowym
8,7", z nawigacją i systemem nagłośnienia BOSE
mapa Europy
KOMFORT I WNĘTRZE
nawiew na tylne siedzenia
konsola centralna z przesuwanym podłokietnikiem
oświetlenie wnętrza AMBIENT LIGHTING
szyby tylne regulowane elektrycznie
Informacje umieszczone na stronie internetowej służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyﬁkacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży. Zdjęcie prezentowanego modelu
jest zdjęciem przykładowym i może przedstawiać wersję inną niż oferowana w ogłoszeniu.
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przednie osłony przeciwsłoneczne podświetlane z
lusterkiem
schowek pod podłogą bagażnika
przednie fotele podgrzewane
skórzana kierownica z regulacją wysokości i głębokości
elektrycznie i bezdotykowo otwierana klapa bagażnika
zespół zegarów i wskaźników z kolorowym 7" ekranem
TFT
szyby przednie regulowane eletrycznie z włącznikiem
impulsowym po stronie kierowcy
zagłówki przednie typu Relaks
klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
3 zagłówki tylne
karta Renault Hands Free
tapicerka skórzana Nappa, czarna dla INITIALE PARIS
fotele przenie z reg. elektr., funkcją wentylacji, man. reg.
dł. siedziska, fotel kier. z masażem
instalacja do montażu alarmu
WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE
światła tylne LED
światła do jazdy dziennej LED
elektrochromatyczne lusterko wewnętrze
elektrycznie regulowane i składane, podgrzewane
lusterka boczne
światła przednie Full LED Pure Vision
światła przeciwmgłowe LED
PROWADZENIE POJAZDU
system kontroli bezpiecznej odległości
ecodrive
system wspomagania parkowania Easy Park Assist
aktywny regulator prędkości
wskaźnik zmiany biegów
system kontroli martwego pola
system kontroli pasa ruchu (LDW)
funkcja automatycznej zmiany świateł drogowych na
mijania
automatyczny hamulec postojowy, elektromechaniczny
BEZPIECZEŃSTWO
możliwość ręcznej dezaktywacji poduszki powietrznej
pasażera z przodu
system ostrzegania o nadmiernej prędkości z funkcją
rozpoznawania znaków drogowych
sygnalizacja niezapięcia pasów bezpieczeństwa
system mocowania fotelika dla dziecka Isoﬁx na tylnych
bocznych miejscach
przednie pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości
system kontroli ciśnienia w oponach
system kontroli toru jazdy ESC z systemem wspomagania
Informacje umieszczone na stronie internetowej służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyﬁkacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży. Zdjęcie prezentowanego modelu
jest zdjęciem przykładowym i może przedstawiać wersję inną niż oferowana w ogłoszeniu.
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przy ruszaniu pod górę
zestaw do naprawy uszkodzenia opony
system wykrywania zmęczenia kierowcy
aktywny system wspomagania nagłego hamowania, z
funkcją wykrywania pieszych
system ABS
system wspomagania nagłego hamowania AFU
boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu
oraz poduszki kurtynowe
przednie poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
DODATKI
pakiet Zimowy IP
dach panoramiczny elektrycznie otwierany w części
przedniej
Zaprasza Salon Renault w Bytomiu:
Dąbrowscy Sp. z o. o.
ul. Strzelców Bytomskich 51
41-902 Bytom
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 9:00 - 18:00
sobota: 9:00 - 14:00
U nas możesz również wycenić bezpłatnie swój samochód
i zostawić go w rozliczeniu.
Zadzwoń i zapytaj o nasze pozostałe oferty samochodów
nowych Renault, JESTEŚMY NAJKORZYSTNIEJSI i
NAJRZETELNIEJSI!!!
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i
nie stanowi oferty w myśl art. 66 § 1. Kodeksu Cywilnego.
Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub
nieaktualność treści ogłoszenia.

ODPOWIEM NA TWOJE PYTANIA

Informacje umieszczone na stronie internetowej służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyﬁkacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży. Zdjęcie prezentowanego modelu
jest zdjęciem przykładowym i może przedstawiać wersję inną niż oferowana w ogłoszeniu.
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Arkadiusz Motyka
Szef sprzedaży
tel. 881925112
email: amotyka@dabrowscy.pl

Informacje umieszczone na stronie internetowej służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyﬁkacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży. Zdjęcie prezentowanego modelu
jest zdjęciem przykładowym i może przedstawiać wersję inną niż oferowana w ogłoszeniu.
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