D

it jaar viert Stokman haar 60e
verjaardag als oﬃcieel Renault-dealer
voor Alkmaar en omstreken. In deze 60
jaar is natuurlijk heel wat veranderd. Niet alleen
aan de producten van Renault, ook voor de
Stokman-organisatie.
Uiteraard kunnen wij 60 jarig dealerschap niet onopgemerkt
voorbij laten gaan en u profiteert daarvan ! In deze jubileumkrant
ontdekt u daarom diverse voordeelacties voor de komende periode.
Ongetwijfeld zult u in de loop van dit jaar nog meer van ons horen.
Dus ……tot ziens aan de Wolvenkoog! «

Nú tot

Profiteer nu!

De nieuwe Renault CLIO
en CAPTUR nu met
extra veel voordeel!
Meer informatie zie pagina 9

€ 600,- extra inruil voordeel.
Kijk op Stokman.nl

Alkmaar Wolvenkoog 4
Den Helder Pastoor Koopmanweg 11
Hoorn De Factorij 7

• Stokman Renault
• Stokman Dacia
• Onze occasions

Vul uw kenteken in
op stokman.nl/inruil voor de
inruilwaarde van uw huidige auto.

WIJ FELICITEREN STOKMAN ALKMAAR
MET HUN 60STE VERJAARDAG!
www.esnw.nl
James Wattstraat 29 te Alkmaar

Bij het voormalige pand van de Gaswacht aan de Helderseweg 28 staan drie Renault 4 F4´s klaar voor serviceverlening

Renault Private Lease, ook bij Stokman

Een nieuwe Renault rijden
was nog nooit zo eenvoudig

Nieuwe
Renault TWINGO SCe 75 Life

Nieuwe
Renault CLIO TCe 100 Life

v.a.

v.a.

€ 199,- p.mnd.

*

€ 269,- p.mnd.

*

Nieuwe
Renault CAPTUR TCe 100 Life
v.a.

€ 339,- p.mnd.

* Vanaftarief o.b.v. Private Lease. Looptijd van 60 maanden, 6.000 km/jaar. ** Vanaftarief o.b.v. Private Lease. Looptijd van 60 maanden, 10.000 km/jaar. Inbegrepen: motorrijtuigenbelasting,
allriskverzekering (eigen risico € 450,- op casco), onderhoud, reparatie & banden, vervangend vervoer na 24 uur, pechhulp Europa, afleverkosten, btw en administratiekosten. Kosten voor wassen,
brandstof en updates van een eventueel navigatiesysteem zijn niet inbegrepen. De max. meerkilometerprijs per km bij vanaftarief is € 0,10, max. minderkilometerprijs per km bij vanaftarief is € 0,03.
Renault Private Lease wordt onder de voorwaarden van het Keurmerk Private Lease aangeboden door Renault Financial Services, handelsnaam van RCI Financial Services B.V. Renault Private Lease
is onder voorbehoud van financiële acceptatie. Toetsing en registratie bij BKR te Tiel. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s inclusief btw. Afgebeelde uitvoeringen verkrijgbaar tegen meerprijs. Niet
mogelijk i.c.m. andere acties. Aanbetaling (uit inruil) niet mogelijk. Prijswijzigingen en (druk)fouten voorbehouden. Kijk voor de actievoorwaarden op www.renaultprivatelease.nl. Deze actie is geldig
t/m 31 mei 2020 met uiterste registratiedatum 30 juni 2020. Genoemde acties zijn geldig op voorraadmodellen. Kijk voor de voorwaarden op renault.nl/actievoorwaarden. Voor meer informatie
bel gratis 0800-0303 of kijk voor de verkoopvoorwaarden op renault.nl/verkoopvoorwaarden.
Officiële brandstof- en CO2-gegevens: min./max. verbruik: 3,6-6,0 l/100 km, resp. 27,8-16,7 km/l. CO2: 94-136 gr./km.

**
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Elk Decennium
een nieuwe look
Wanneer begon het ? In 1960 startte de Gebroeders Stokman een Renault-dealerschap
in combinatie met een tankstation aan de Willem de Zwijgerlaan in het centrum van
Alkmaar. Vanuit daar reden vele tevreden klanten weg met hun Dauphine, 4CV, Caravelle
of Renault 16. Nog steeds zijn er klanten uit die jaren die Renault rijden.
In de beginjaren was er gelijktijdig een vestiging aan de Laat
in Alkmaar, bestaande uit een Occasioncentrum en tevens een
tankstation. Later was hier de Houtmarkt gevestigd (in 1997
afgebrand).

De Beverkoog aan de noordkant van Alkmaar.
Hier werden in 1980 de deuren feestelijk geopend.

De eerste advertentie van Stokman uit de Alkmaarsche Courant uit 1960.

In de jaren’70 groeide Stokman aan de Willem de Zwijgerlaan
uit haar jas, en werd besloten tot verhuizing naar het nieuwe
bedrijventerrein De Beverkoog aan de noordkant van Alkmaar.
Hier werden in 1980 de deuren feestelijk geopend.
Op de eerste foto ziet u het pand vlak voor oplevering.
Kenmerkend zijn de bruine kleurstelling en de lege kavels
rondom. In de loop der jaren is de uitstraling diverse malen
veranderd conform de wisselende huisstijl van Renault.
Op de Beverkoog groeide Stokman Alkmaar uit naar één van
de grotere Renault-dealers van Nederland. Later werden twee
nieuwe vestigingen geopend; in 1993 Stokman Den Helder
en in 2001 Stokman Wieringerwerf. Inmiddels is de laatste
vestiging samengevoegd met Stokman Hoorn, dat in 2014
werd opgestart.
Tussentijds werden de activiteiten succesvol uitgebreid met
een tweede merk: Dacia, een 100% dochteronderneming van
Renault. Inmiddels is Dacia ook een bekende verschijning in
straatbeeld van Alkmaar geworden. Eind 2011 werd Stokman
ook één van de eerste dealers in Nederland die het elektrische
gamma Renault ZE (Zero Emission) ging vertegenwoordigen.

In 2016 werden tijdens een zeer intensieve verbouwing de
showroom en receptie aangepast naar de laatste standards
van Renault. Voor de buitenzijde worden op dit moment ook
weer plannen gemaakt. Een impressie hiervan vindt u op de
animatie-tekening. Hiermee zal ons pand haar vijfde buitenjas
in 40 jaar gaan krijgen.
Dit jaar staat in het teken van de introductie van Bi-Fuel,
Hybride en Plugin-Hybride motoren bij Stokman. Daarnaast is
eind 2020 ook de TWINGO als elektrische variant beschikbaar.
In de loop van volgend jaar zal er ook een elektrische Dacia
op de markt komen. Hiermee werkt Renault verder aan de
wereldwijde wens naar reductie van CO2. «

huidige situatie
Een impressie van de nieuwe buitenzijde.
Renault STOKMAN 60 jaar

Binnenkort

Hybride bij Stokman!
Op het Autosalon van Brussel beleefden
de nieuwe Renault CLIO E-TECH 140 en
de nieuwe Renault CAPTUR E-TECH Plugin 160 onlangs hun wereldpremière. Dit
betreft de ‘full hybrid’ versie van de CLIO en
de plug-in hybrideversie van de CAPTUR.
Al over enkele maanden kunt u hiermee
kennis maken bij Stokman !

De ingenieurs hebben een innovatieve oplossing bedacht voor
de range hybride modellen die relevant, origineel en exclusief is
– met meer dan 150 patenten – en is gebaseerd op een hybride
architectuur met een groot scala aan combinatiemogelijkheden
en de beste CO2-winst op de weg.
Voor de hybridevoertuigen maakten de ingenieurs van Groupe
Renault gebruik van de kennis van het Renault F1 Team. De
productiemodellen profiteren van en delen de technologie die
oorspronkelijk is ontwikkeld voor de Formule 1.

D

e E-TECH aandrijflijnen zijn vanaf aan blanco vel
papier nieuw ontwikkeld. Het gaat hier dus niet om
reeds bestaande verbrandingsmotoren die geschikt
zijn gemaakt voor elektrificatie. Dit heeft geresulteerd in de
volgende grote voordelen:

√ Te allen tijde een puur elektrische start.
√ Rijplezier onder alle omstandigheden.
√ Uitstekende efficiency dankzij de innovatieve transmissie
met diverse rijmodi, regeneratief remmen, een hoge
oplaadcapaciteit, allemaal dankzij de ervaring die Renault
heeft opgedaan in de Formule 1 en met elektrische
voertuigen.
De nieuwe CLIO E-TECH kan tot 80% van de rijtijd volledig
elektrisch rijden. Hiermee bespaart de bestuurder tot 40%
van de brandstof in vergelijking tot een verbrandingsmotor in
stadsverkeer. De nieuwe CAPTUR E-TECH heeft een volledig
elektrische actieradius van 50 kilometer en een elektrische
topsnelheid van 135 km/u (WLTP, gemiddeld). De actieradius in
stadsverkeer is 65 km/u (WLTP).
De hybride aandrijflijn van Renault is modulair en beschikbaar
als zelfladende E-TECH ‘full hybrid’ en oplaadbare plugin hybride in de vorm van de E-TECH Plug-in. Het nieuwe,
modulaire voertuigplatform is zodanig ontworpen dat beide
geëlektrificeerde aandrijflijnen daarin gemakkelijk zijn te
integreren. De technologie is compact en past eenvoudig in de
motorruimte van een compacte auto zoals de CLIO.
Renault STOKMAN 60 jaar

Renault CLIO E-TECH; Binnenkort verkrijgbaar bij Stokman!

De line-up wordt eind 2020 verder uitgebreid met de lancering
van de nieuwe Megane E-TECH Plug-in met een 118 kW (160
pk) sterke plug-in hybride aandrijflijn. Ook deze aandrijflijn
is opgebouwd met de nieuwe generatie 1,6-liter viercilinder
benzinemotor met twee elektromotoren en een innovatieve
multi-mode transmissie zonder koppeling. Deze techniek
staat garant voor een bijzonder soepel schakelgedrag en extra
brandstofefficiency.
De E-TECH plug-in hybride aandrijflijn is in eerste instantie
leverbaar voor de Megane Estate en later ook voor de Megane
Hatchback. «

Wilt u op de hoogte blijven van de
introductie van hybride bij Stokman ?
Schrijf u dan in op
www.stokman.nl/hybride
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60 historische
Renault’s op bezoek
bij Stokman
Het gehele jaar wordt stilgestaan bij onze 60e verjaardag. Eén van de
hoogtepunten wordt het bezoek van ‘’Club d’Anciennes Renault des
Pays Bas’’ (kortweg CAR). Deze vereniging is voor bezitters van klassieke
Renaults en behoort tot één van de grotere merkenclubs van Nederland.
De vereniging heeft tot doel het in stand houden van auto’s gefabriceerd
en geassembleerd door Renault en Alpine. Toegelaten worden alle
auto’s ouder van 20 jaar.

H

et gehele jaar wordt stilgestaan bij onze 60e
verjaardag. Eén van de hoogtepunten wordt het bezoek
van ‘’Club d’Anciennes Renault des Pays Bas’’ (kortweg
CAR). Deze vereniging is voor bezitters van klassieke Renaults
en behoort tot één van de grotere merkenclubs van Nederland.
De vereniging heeft tot doel het in stand houden van auto’s
gefabriceerd en geassembleerd door Renault en Alpine.
Toegelaten worden alle auto’s ouder van 20 jaar.
Op 10 oktober 1976 werd door enthousiaste 4CV bezitters
de “4Cv Club Nederland” opgericht. Al spoedig bleken ook
bezitters van andere klassieke Renault’s zich bij de vereniging
te willen aansluiten. Zo ontstond de: ‘’Club d’Anciennes
Renault des Pays Bas’’ Inmiddels telt de vereniging ruim
750 leden en donateurs, welke meer dan 1400 voertuigen
in bezit hebben, variërend van een type G van begin 1900
tot zeg een Super 5 of 21 uit de tweede helft ’80-er jaren.

Inmiddels verschijnen ook de eerste CLIO’s en Twingo’s ten
tonele. De 4CV is met meer dan 250 exemplaren het meest
vertegenwoordigd, gevolgd door de R16.
Ter gelegenheid van onze verjaardag brengt deze vereniging
op zondag 19 april 2020 een bezoek aan Alkmaar met ruim
60 historische Renault’s. Vanaf 10:30 tot 13:30u kan iedereen
genieten van deze auto’s, alvorens een rondrit richting Schagen
van start gaat. De tour wordt ’s middags weer afgesloten bij
Stokman.

Vlak voor de druk van dit magazine werden de
gevolgen van het corana-virus voor Nederland
duidelijk. Wij hebben daarom besloten de meeting
op 19 april te annuleren. Wij gaan ons best doen om
in 2020 een nieuwe datum te vinden i.s.m. CAR

Woont u in de Noord Holland Noord en bent u in bezit
van een unieke historische Renault? Meld u dan nog
snel aan op 60jaar@stokman.nl. Wij zien uw auto
graag op ons evenement!

Renault STOKMAN 60 jaar
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My Renault of My Renault+. Wat kiest u?
My Renault
Als lid van My Renault profiteert u van vele voordelen:
√
√
√
√
√

Gratis Renault Route Service in Nederland
Online onderhoudsschema & -historie
Maandelijkse nieuwsbrief
Exclusieve aanbiedingen van Renault en partners
Prijsvragen

My Renault+
Bezit u een Renault maar bent u nog geen klant bij Stokman ?
Dan kunt in ons jubileumjaar toch lid worden van My Renault+
voor € 39,95. U profiteert dan ook van 24/7 Route Service in
Nederland
Gratis APK
Gratis Zomer- en Wintercheck
Gratis vloeistoﬀen bijvullen
Gratis lampen vervangen
Gratis ruitreparatie

Word nu lid op
myrenault.nl

Gratis bandreparatie
10% korting op Renault Route Service+
Gratis Diner Jaarkaart t.w.v. € 44,95

Renault
Route
Service+

V.a. slechts € 44,95 p/j.

Dé betrouwbare 24/7 deskundige pechhulp.
Vanaf slechts € 44,95 per jaar verzeker je je dan van:
√ Tot 3 dagen vervangend vervoer in Nederland
√ Tot 10 dagen vervangend vervoer in het buitenland
√ Mogelijkheid tot uitbreiden met aanhanger- en caravanservice
√ Overnachting of vervoer naar eindbestemming
√ Repatriëring (vanuit het buitenland)
√ 10% korting voor My Renault+ leden

Oﬀerte voor onderhoud of reparatie?
Bezoek Stokman.nl
Ons receptieteam Alex, Tako en Mathijs
beantwoordt graag alle vragen over uw auto.

Denk eens na over
een toekomst bij
Stokman!
Wegens forse stijging van het werkaanbod zijn
wij voor de werkplaatsteams van Alkmaar op
zoek naar een:

Automonteur
Wij zoeken iemand met een collegiale, klantvriendelijke en
zelfstandige instelling die graag wil samenwerken in een goed
gemotiveerd team. Bezit van APK is een pré en bezit van een
rijbewijs vanzelfsprekend.
Denkt u zich thuis te kunnen voelen in onze organisatie,
stuur dan uw CV met motivatie naar de heer R.S. van Engelen.
Per post: Stokman Renault, Wolvenkoog 4, 1822 BE Alkmaar
of per mail: rve@stokman.nl
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Geniet van een frisse
en schone Renault
Doe nú de gratis Airco Check!

√ Airco reiniging voor € 39,√ Airco Servicebeurt met 20% korting*
√ Airco Servicebeurt incl. reiniging met 20% korting*
Ontvang de Nationale Autowasbon®
CADEAU bij Airco onderhoud

Maak op tijd een afspraak op www.stokman.nl/afspraak
Actieperiode airco aanbiedingen 1 maart t/m 31 mei 2020. De voucher met code die u van ons ontvangt
na het uitvoeren van Airco onderhoud kan t/m 14 juni 2020 verzilverd worden via renault.nl/autowasbon.
De Nationale Autowasbon® die u vervolgens per post ontvangt op het opgegeven adres is t/m 30 juni
2021 in te leveren bij de betere autowasgelegenheden door heel Nederland. Genoemde prijzen zijn
vanaf- en adviesprijzen incl. btw. (Prijs) wijzigingen en fouten voorbehouden. *Vraag uw dealer naar de prijs
van de Airco Servicebeurt voor jouw Renault. Voor meer informatie en alle voorwaarden kijk op renault.nl/airco
en renault.nl/actievoorwaarden.
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HET STOKMAN
RENAULT PRO+
CENTER

Mark Kruger
06 51 68 9292
contact@stokman.nl

Patrick Bijnsdorp
06 22 45 42 71
contact@stokman.nl

De medewerkers van het Renault PRO+ Center zijn gespecialiseerde vakmensen om zo goed mogelijk in te kunnen springen
op uw eisen en wensen. Ons doel: u optimale mobiliteit te garanderen! Zo kunt u zorgeloos aan het werk. Patrick en Mark zijn
het PRO+ team van Stokman. Samen hebben zij meer dan 30 jaar ervaring met bedrijfswagens.«
Wilt u een oﬀerte op maat en advies over de inrichting ? Bel of mail dan snel voor een afspraak wanneer het u schikt.

Renault KANGOO

Renault TRAFIC

Renault MASTER

€ 12.950,-

€ 17.750,-

€ 19.750,-

Rijklaar vanaf

excl. btw/bpm

Rijklaar vanaf

excl. btw/bpm

Rijklaar vanaf

excl. btw/bpm

Koop een nieuwe Renault Bedrijfswagen en
ontvang 2 AZ voetbal- kaartjes cadeau!*
*Actieperiode : Actie is geldig van 1 april t/m 31 mei 2020.

Proﬁteer tot € 900,-* aan
korting op geselecteerde
accessoires op de KANGOO,
TRAFIC en MASTER

Onze Z.E. bedrijfswagens
Op zoek naar een 100% elektrische bedrijfsauto
of bus die werk voor jou verzet? Ontdek wat onze
sterke en betrouwbare Z.E. bedrijfswagens te
bieden hebben. Neem contact met ons op voor
meer informatie.

√ Daktransport

√ Laadruimte-inrichting √ Laadruimtebeveiliging

Meer informatie op renault.nl/acties/bedrijfswagens
*De accessoirecheque is niet van toepassing op de Générique-uitvoering van de Renault TRAFIC en kan alleen gebruikt worden op de hier genoemde accessoires en
kan niet ingewisseld worden voor geld. Geldig bij een orderdatum van 1 april t/m 5 mei 2020 en een uiterste registratiedatum van 30 juni 2020.

Renault STOKMAN 60 jaar

Advertentie
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MET RENAULT 60 JAAR TERUG IN DE TIJD
Geen heden en toekomst zonder historie.
En bij Renault gaat die terug tot 1898
als Louis Renault op kerstavond aan z’n
vrienden zijn eerste auto presenteert.
Ook in de afgelopen zestig jaar blijkt
Renault keer op keer innovatief.

In 1960 staat Renault voor
een grote verandering in het programma.
De Dauphine (1956)) is dan vier jaar oud en immens populair.
De grote, comfortabele Frégate (1950) staat aan het einde van
zijn carrière.

Logo 1960

Het lijkt nog als de dag
van gisteren. Maar het
is al weer 30 jaar geleden (1990) dat Renault
de Clio op de markt
bracht.

Ruim 30 jaar lang (1961-1992) blijft de
Renault 4 in het programma. Er worden
er meer dan 8 miljoen van gebouwd. Een
succesnummer zonder weerga.

Renault bracht en brengt nog steeds iconen
voort. De Renault 8 (boven) kwam al in 1962
en was naast gezinsauto in de Gordini-uitvoering ook een sportieve topper.
De Renault Twingo (1993) is vanaf het begin
een toonbeeld van design en ruimteaanbod.

1960-2020
magazine
Het verleden, heden en de toekomst van Renault passen niet op één pagina. Daarom
is er vier keer per jaar Losange Magazine, hét tijdschrift voor de Renault-liefhebber.
Ga voor een abonnement naar de site.

www.losangemagazine.nl

Renault STOKMAN 60 jaar

Direct uit voorraad leverbaar

Nieuwe Renault CLIO of CAPTUR
Inclusief 60 jaar Stokman Voordeel

Proﬁteer nu!

Nieuwe Renault CLIO 30x
Rijklaar

€ 18.090,-

*

inclusief € 1.300,- 60 jaar Stokman Voordeel

Nieuwe Renault CAPTUR 27x
Rijklaar

€ 24.690,-

**

inclusief € 1.300,- 60 jaar Stokman Voordeel

Ontvang t/m 31 mei € 600,- extra inruil op stokman.nl/inruil. Taxeer nu uw auto!
*Vanafprijs betreft de nieuwe Renault CLIO TCe 100 Zen inclusief € 1.300,- 60 jaar Stokman voordeel. **Vanafprijs betreft de nieuwe Renault CAPTUR TCe 100 Intens inclusief € 1.300,- 60 jaar Stokman voordeel. De genoemde
vanafprijzen zijn consumentenadviesprijzen en zijn inclusief onvermijdbare kosten, nodig voor aflevering van de auto aan de consument. Getoonde modellen verkrijgbaar tegen meerprijs. Deze acties zijn geldig tot 31 mei 2020.
Genoemde acties zijn geldig op voorraadmodellen. Kijk voor de voorwaarden op renault.nl/actievoorwaarden. Schrijf- en drukfouten voorbehouden. Voor meer informatie bel gratis 0800-0303 of kijk voor de verkoopvoorwaarden
op renault.nl/verkoopvoorwaarden. Officiële brandstof- en CO2-gegevens: min./max. verbruik: 3,6-6,1 l/100 km, resp. 27,8-16,4 km/l. CO2: 94-139 gr./km.

Renault geeft gas en introduceert Bi-Fuel!
Hoe werkt het en wat is het?
Rijden op Bi-Fuel werkt zeer eenvoudig. De auto start op
benzine en schakelt dan automatisch over op Bi-Fuel (lpg).
En nu gebeurt het: u gaat direct geld besparen. Want elke
kilometer die u aflegt, scheelt weer in de portemonnee. Vooral
als u veel kilometers moet maken per jaar, tikt dat éxtra lekker
aan. De Bif-Feul modellen die geintroduceerd worden zijn de
Renault CLIO en CAPTUR.
Bi-Fuel rijdt super!
Schakel dus ook over en laat u verleiden door de gloednieuwe
Renault-serie op Bi-Fuel. Een schone brandstof die ouderwets
zorgt voor pret bij de pomp. Want Bi-Fuel, dat kost u véél
minder dan gewone benzine en het rijdt super! Is uw Bi-Fueltank leeg? Dan koerst u gewoon op uw benzinetank naar een
tankstation en vult u de Bi-Fuel-tank weer gewoon tot de nok
toe vol. Even heel weinig afrekenen en go! «

De voordelen van Renault op Bi-Fuel (lpg) op een rij
√ Rijden op Bi-Fuel (lpg) is supervoordelig!
√ Aanschafprijs lager dan standaard benzine-uitvoering
√ Lagere CO2-emissie
√ Bi-Fuel tank bevindt zich op plek reservewiel
√ Dus geen verlies bagageruimte!
√ Omslagpunt goedkoper rijden ligt al bij 5.000 km per jaar

Wilt u meer informatie over
Renault Bi-Fuel? Kijk dan op op
www.stokman.nl/BI-FUEL

Nieuwe Renault ZOE
Electric for every day

Tot en met 6 mei ontvang je van
Renault maar liefst € 4.000,- subsidie1
op de nieuwe Renault ZOE.
√ € 4.000,- Renault Subsidie* op de nieuwe Renault ZOE
√ Laadpas t.w.v. € 700,- óf installatie van je Wallbox2

Vanaf

€ 29.590,-

3

inclusief € 4.000,- Renault Subsidie

20x leverbaar uit voorraad
1. De actieperiode loopt van 2 maart 2020 tot en met 05 mei 2020 met een uiterste registratiedatum van 30 juni 2020. Vraag jouw Renault-dealer voor meer informatie. Bepalend voor deelname aan de actie is de datum waarop
de order bij Renault Nederland binnenkomt. Indien de Renault personenauto na de uiterste registratie datum wordt geregistreerd, dan kan de klant geen aanspraak meer maken op het commercieel aanbod. 2. Ondersteuning
voor basis installatie Wallbox via Greenflux exclusief meerwerk. Vraag ons naar de voorwaarden. 3. Vanafprijs betreft de nieuwe Renault ZOE R110 Life Batterijkoop € 33.590,- minus € 4.000,- Renault Subsidie. De genoemde
vanaf prijs is een consumentenadviesprijs en is inclusief onvermijdbare kosten, nodig voor aflevering van de auto aan de consument. Voorwaarden op renault.nl
Officiële brandstof- en CO2-gegevens: min./max. verbruik: 0 l/100 km, resp. 0 km /l. CO2: 0 gr./km. Geen CO2-uitstoot bij gebruik, met uitzondering van slijtende onderdelen.

“ ERVAAR EENS
RIJDEN MET
EEN RENAULT

De 100% elektrische
Renault TWINGO Z.E.

M

et de Twingo Z.E. biedt Renault nu een uitvoering met
volledig elektrische aandrijving die nog meer rijplezier
en comfort biedt. Met zijn elektrische aandrijving
is de Renault Twingo Z.E. de grote vedette in het drukke
stadsverkeer.
De nieuwe Renault Twingo Z.E. is vanaf eind 2020 bij Stokman
te bezichtigen. De prijzen worden in een later stadium bekend
gemaakt. Houdt onze website in de gaten. «
Wilt u op de hoogte blijven van de introductie van
de nieuwe Renault TWINGO Z.E. bij stokman?
Schrijf u dan in op www.stokman.nl/ZE
Renault STOKMAN 60 jaar

ZOE ! “
Sinds vorig jaar is elektrisch rijden met een forse opmars
bezig. ‘’Wij merken toch dat veel mensen nog nooit in een
elektrische auto hebben gereden. Bij Stokman bieden wij juist
graag die ervaring. In elke Stokman-vestiging is het mogelijk
om een proefritafspraak te maken met de Renault ZOE. Onze
adviseurs kunnen u dan meteen het verschil uitleggen tussen
huur of koop van de batterij’’, aldus Kees Jansen, sinds 2018
de Sales Manager bij de Stokman-bedrijven. Elektrisch rijden
heeft vele voordelen. Het helpt om de luchtkwaliteit in de
grote steden te verbeteren en kan de klimaatverandering
afremmen. In veel gevallen is elektrisch rijden goedkoper
dan rijden op traditionele brandstoﬀen en is het een
comfortabele manier van reizen. Elektrische auto’s zijn stil en
eenvoudig te bedienen. ‘’Uiteraard kunt u bij het maken van
een werkplaatsafspraak ook vragen om een Renault ZOE als
vervangend vervoer. Mijn collega’s van de receptie helpen u
graag elektrisch op weg !’’ besluit Kees.

11

Een greep uit onze voorraad van
100 Renault Top Occasions

Onze prijzen zijn altijd ALL IN
dus inclusief garantie en
een afleveringsbeurt

Bij aankoop van een Stokman Top Occasion ontvangt u tot € 500,-* boven op
de ANWB inruilprijs, € 500,-* aan accessoires of de helft in contanten. U kiest!
Incl. 12
maanden
Topgarantie

Incl. 12
maanden
Topgarantie

Incl. 12
maanden
Topgarantie

Renault ZOE
2013
Zen Quickcharge 22KWh uit
53.000km
Nú voor € 9.400,-

Renault ZOE
2016
Intens Quickcharge 22KWh
38.000 km
Nú voor € 14.600,-

Dacia LOGAN
MCV TCe90 Stepway
6.000 km
Nú voor € 16.900,-

+ batterijhuur p/m.

+ batterijhuur p/m.

incl. afleverpakket.

Incl. 12
maanden
Topgarantie

Incl. 12
maanden
Topgarantie

Incl. 12
maanden
Topgarantie

2019 Dacia DUSTER
TCe130 TechRoad
14.000 km
Nú voor € 22.500,-

2019

incl. afleverpakket.

Incl. 12
maanden
Topgarantie

Incl. 12
maanden
Topgarantie

Demo auto!

Renault TWINGO
SCe75 Collection
6.000 km
Nú voor € 12.250,-

2019 Renault CLIO
2017 Renault CAPTUR
1.2TCe Automaat Intens
TCe90 Dynamique
56.000 km
20.000 km
Nú voor € 16.250,Nú voor € 16.800,-

incl. afleverpakket.

incl. afleverpakket.

Incl. 12
maanden
Topgarantie

Renault SCENIC
TCe130 BOSE
139.000 km
Nú voor € 10.800,-

incl. afleverpakket.

Incl. 12
maanden
Topgarantie

2017

excl. btw.
*Actieperiode : Actie is geldig van 1 april t/m 31 mei 2020.

Incl. 12
maanden
Topgarantie

incl. afleverpakket.

incl. afleverpakket.

STOKMAN
INKOOPSERVICE

Incl. 12
maanden
Topgarantie

Wij zijn altijd op zoek naar gebruikte
Renault’s en Dacia’s. Graag doen
wij ook een bod op uw auto. Bezoek
www.stokman.nl/inkoopservice

Demo auto!

Renault KANGOO
Maxi Z.E.
22.000 km
Nú voor € 24.800,-

2019

2019 Renault LAGUNA Coupé 2011 Renault KADJAR
2016
2.0 16v Dynamique
TCe130 Automaat BOSE
105.000 km
65.000 km
Nú voor € 10.985,Nú voor € 24.900,-

incl. afleverpakket.

Incl. 12
maanden
Topgarantie

Renault CAPTUR
TCe100 Intens
3.000 km
Nú voor € 26.900,incl. afleverpakket.

Incl. 12
maanden
Topgarantie

2011 Renault SCENIC
TCe140 Intens
8.500 km
Nú voor € 27.500,-

incl. afleverpakket.

2017

Renault TRAFIC
2018
1.6 DCi Formula Edition
35.000 km
Nú voor € 25.900,excl. btw/bpm.

Demo auto!

Vul uw kenteken in

op stokman.nl/inruil voor de
inruilwaarde van uw huidige auto.
Renault STOKMAN 60 jaar

€ 250,- accessoires cadeau!
*

bij aankoop van een nieuwe Dacia bij Stokman

*Actieperiode : Actie is geldig van 1 april t/m 31 mei 2020.

15 jaar Dacia in Nederland
S
inds 2005 is Stokman ook dealer van Dacia. Dacia is van
oorsprong een Roemeens automerk. De naam verwijst
naar het oude Dacië, ongeveer het huidige Roemenië en
Moldavië. In 1968 liep daar de eerste personenwagen van het
type Dacia 1100 van de band en in 1969 begon de montage
van de Dacia 1300, een licentie van de Renault 12 die door
Dacia in vele varianten gebouwd zou worden. Deze auto was
in de jaren ‘80 ook in Nederland leverbaar voor 13.000 gulden.
Eind jaren negentig begon Renault zich verder voor Dacia
te interesseren en in september 1999 werd Dacia volledig
eigendom van Renault. Onder de vleugels van Renault kreeg
Dacia de mogelijkheden om verder te groeien. «
Dacia 1300, een afgeleide van de bekende Renault 12

Dacia geeft gas en introduceert Bi-Fuel!

Dat is veilig en voordelig rijden op een schonere brandstof.
Bi-Fuel is al voordeliger vanaf 5.000 kilometer per jaar en
zorgt voor een lagere uitstoot van CO2. Dus? Ga nú naar
Stokman, kom de Dacia-modellen bewonderen en laat u
voorlichten door onze deskundige adviseurs. «

Serie Limitee 15th Anniversary

Het 15-jarig jubileum van Dacia wordt gevierd met een
speciaal actiemodel op de Sandero, Logan MCV, Duster en
Lodgy. Dacia rust de Série Limitée 15th Anniversary-modellen
bijzonder rijk uit, met onder meer een achteruitrijcamera,
parkeersensoren, automatische airco, een 7-inch touchscreen
met geïntegreerd navigatiesysteem, een USB-aansluiting en
Bluetooth-connectiviteit. Dit actiemodel is nu te bewonderen
in de showrooms van Stokman. «

Sandero TCe 100 Bi-Fuel Comfort
Logan MCV TCe 100 Bi-Fuel Essential
Duster TCe 100 Bi-Fuel Essential

Bereken uw Bi-Fuel voordeel op
www.stokman.nl/dacia/bifuel

Alkmaar Wolvenkoog 4
Den Helder Pastoor Koopmanweg 11
Hoorn De Factorij 7
COLOFON
Opmaak en realisatie: RDA, Publicis Amsterdam

Oplage: 47.250 exemplaren

vanaf € 13.730,vanaf € 13.030,vanaf € 17.980,-

Verspreiding: Spotta

Vul uw kenteken in
op stokman.nl/inruildacia voor de
inruilwaarde van uw huidige auto.
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