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Renault Captur
1.5 DCI 110pk Dynamique
Bouwjaar:

2015 (23 november 2015)

Massa:

1.153 kg

Max trekgewicht:

1.200 kg

Tellerstand:

105.338 km

Bekleding:

Stof

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Diesel

Kenteken:

HK957K

Transmissie:

Handgeschakeld

Vermogen:

90 PK

€ 9.940,Exterieur
Parkeersensor achter

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Dimlichten automatisch

Elektronische remkrachtverdeling

Extra getint glas

Keyless entry

LED dagrijverlichting

Lichtmetalen velgen 17"

Metaalkleur

mistlampen voor

Infotainment
Audio-navigatie full map

DAB ontvanger

Spraakbediening

Interieur
Airco (automatisch)

Cruise control

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

Elektrische ramen voor en achter

Lederen stuurwiel en versnellingspook

Regensensor

Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk

Stuur verstelbaar

Milieu
Start/stop systeem

Veiligheid
Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Anti Blokkeer Systeem

Anti doorSlip Regeling

Elektronisch Stabiliteits Programma

Hill hold functie

Behalve een markant design biedt de Renault Captur ook uitstekende rijkwaliteiten en zeer veel ruimte. Deze Captur is uit 2015 en heeft 104.505
kilometer gelopen. Deze goed onderhouden auto is van de eerste eigenaar. Met deze motor haalt u veel kilometers uit een tank brandstof. Bij de
zeer complete uitrusting van deze auto behoren ook 17 inch lichtmetalen velgen, extra getint glas, metallic lak, elektrisch bediende ramen,
elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels en led-dagrijverlichting.
Voor een storingvrije radio-ontvangst zorgt de ingebouwde dab-ontvanger. Praat tegen deze auto en de auto doet wat u wilt dankzij de
ingebouwde spraakbediening. Het navigatiesysteem geeft duidelijke instructies. Zo komt u veilig en vlot aan waar u moet zijn. Bij de luxe van
deze auto hoort ook automatische airconditioning. Het luxeniveau in deze Renault is niet alleen gericht op comfort, maar ook op uw veiligheid. Tal
van sensoren helpen u om de omgeving in de gaten te houden. De automatisch inschakelbare verlichting zorgt dat automatisch de verlichting
wordt ingeschakeld als het donker wordt, wat bijvoorbeeld in tunnels erg handig is. En de regensensor zet de ruitenwissers aan zonder dat u
eraan hoeft te denken. Met ingeschakelde cruise control zit u ontspannen achter het stuur.
In de Renault Captur heeft uw veiligheid en die van uw omgeving prioriteit. Hill hold control houdt de handrem vast op een helling. Wegrijden was
nog nooit zo gemakkelijk.
Om te bevestigen dat de kilometerstand van deze auto klopt, krijgt u er ook het tellerrapport van Nationale Autopas bij. Heeft u interesse? Laat
het ons dan zo snel mogelijk weten, dan kunnen we deze Renault voor een proefrit reserveren.

