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Dacia Logan
MCV Station 0.9 TCe Lauréate
Bouwjaar:

2016 (23 januari 2016)

Massa:

1.013 kg

Max trekgewicht:

1.150 kg

Tellerstand:

66.522 km

Bekleding:

Stof

Carrosserie:

MPV

Brandstof:

Benzine

Kenteken:

HT-905-B

Transmissie:

Handgeschakeld

Vermogen:

90 PK

€ 9.945,Exterieur
Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Buitenspiegels in carrosseriekleur

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Dakrails

mistlampen voor

Elektronische remkrachtverdeling

Infotainment
Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth

Radio-cd/mp3 speler

Stuurwiel multifunctioneel

Interieur
Bagagedek

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

Boordcomputer

Elektrische ramen voor

Achterbank in delen neerklapbaar

Stuurbekrachtiging

Stuur verstelbaar

Veiligheid
Hill hold functie

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Anti Blokkeer Systeem

Anti doorSlip Regeling

Bandenspanningscontrolesysteem

Elektronisch Stabiliteits Programma

Leuke Dacia Logan Mcv Tce 75 PK afkomstig van de 2 eigenaar en met slechts 66.457 kilometer van bouwjaar 2016 in de kleur wit en werkelijk in
nieuw staat.
De Logan is uitgevoerd als station en beschikt over een hogere zit, daarnaast is dit exemplaar uitgevoerd met enkele ﬁjne opties als:
airconditioning, elektrische ramen en spiegels en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, trekhaak .
APK is geldig tot en met 25 januari 2023 .
Deze Dacia Logan wordt rijklaar afgeleverd met zes maanden landelijke basis garantie Autotrust .
De complete uitrusting omvat onder andere:, metallic lak, Parkeer sensor achter , mistlampen, elektrisch te bedienen buitenspiegels, elektrisch
bedienbare ramen aan de voorzijde, audiobediening aan het stuurwiel, radio/CD speler met MP3 functie en AUX aansluiting, Dakrail,
stuurbekrachtiging, airconditioning, ISOFIX bevestigingspunten op de achterbank, airbag voor bestuurder en passagier, antiblokkeersysteem
(ABS), enz…
Deze Dacia Logan is dealer onderhouden laatste grote beurt bij km stand 65.926 volgende onderhoud bij 85.000 KM .
Als u al weet dat dit de auto is die u wilt hebben, dan hoeft u niet langer te wachten.
U kunt nu al besluiten om deze Dacia Logan station te kopen.
Wij reserveren de auto dan voor u en nemen zo snel mogelijk contact met u op.

