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Renault Mégane
Estate 1.5 DCI 110pk Bose
Bouwjaar:

2013 (17 december 2013)

Massa:

1.283 kg

Max trekgewicht:

1.500 kg

Tellerstand:

173.066 km

Bekleding:

Half leder / stof

Carrosserie:

Stationwagon

Brandstof:

Diesel

Kenteken:

4STK71

Transmissie:

Handgeschakeld

Vermogen:

110 PK

€ 6.940,Exterieur
bi-xenon koplampen adaptief

Panoramadak

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Buitenspiegels in carrosseriekleur

Chroom delen exterieur

Dakrails

Dimlichten automatisch en regensensor

Elektronisch Sper Diﬀerentieel

Extra getint glas

Keyless entry

LED dagrijverlichting

Metaalkleur

mistlampen voor

Parkeersensor voor en achter

Trekhaak

Infotainment
Navigatiesysteem

Audio installatie premium

Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth

Multimedia-voorbereiding

Spraakbediening

Interieur
Voorstoelen verwarmd

Achterbank in delen neerklapbaar

Airco (automatisch)

Armsteun achter

Armsteun voor

Cruise control

Elektrische ramen voor en achter

Hoofdsteunen actief

Lederen/stof bekleding

Lederen stuurwiel

Lederen versnellingspook

Lendesteunen (verstelbaar)

Passagiersstoel in hoogte verstelbaar

Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk

Milieu
Start/stop systeem

Veiligheid
Achteruitrijcamera

Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Anti Blokkeer Systeem

Elektronisch Stabiliteits Programma

Hill hold functie

Overige
R-Link pakket

Eerstvolgende onderhoudsbeurt dient volgens de boordcomputer over 24.600 kilometer uitgevoerd te worden en de distributieriem is bij 150.000
kilometer reeds vervangen ( in 2018 ) Bij het ontwerpen van de Renault Mégane Estate stonden uw comfort en uw veiligheid centraal. Deze
Mégane Estate is van het bouwjaar 2013, hij heeft 173.066 kilometer gelopen. Met deze motor haalt u veel kilometers uit een tank brandstof. Last
van de vorst? Door de stoelverwarming zit u in ieder geval vorstelijk! Gemak staat voorop bij deze Renault Mégane Estate. Bijvoorbeeld merkbaar
aan de keyless entry. In weer en wind een cabriosensatie? Dat kan met het riante glazen panorama dak. In het donker zorgt de xenon verlichting
voor een goed zicht op de weg. Bij de zeer complete uitrusting van deze auto behoren ook aluminium dakrailing, extra getint glas, verstelbare
lendensteunen, actieve hoofdsteunen, metallic lak, elektrisch bediende ramen, elektrisch inklapbare buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in
delen neerklapbare achterbank.
Voor een krachtige en natuurlijke geluidsweergave zorgt het high performance audiosysteem. Een veiligheid verhogende optie is de ingebouwde
spraakbediening. Terwijl u uw ogen op de weg houdt, bedient u de auto met uw stem. Zuinig, veilig en ontspannen op pad: dat kan dankzij het
aanwezige navigatiesysteem. Met de automatische airconditioning selecteert u de gewenste temperatuur. Het systeem doet de rest. U ziet geen
paaltje meer over het hoofd dankzij de achteruitrijcamera. Cruise control houdt automatisch de ingestelde snelheid vast. Het is een ideaal
hulpmiddel om lange ritten comfortabeler te maken.
De auto is voorzien van een trekhaak en is een uitstekende caravantrekker. Pragmatisch en veilig als deze auto is, beschikt hij over diverse
veiligheidssystemen. De hill hold control schakelt zichzelf automatisch in en uit op een helling. Zo rijdt u zelfs op de steilste wegen soepel weg.
Er is ook een tellerrapport van Nationale Autopas, dat geeft u zekerheid over de kilometerstand van deze auto. 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 Renault Volkswagen te kopen. Wij reserveren de auto dan voor
u en nemen zo snel mogelijk contact met u op.

