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Renault Talisman Estate
1.6 dCi 160pk Aut. Intens
Bouwjaar:

2016 (7 juli 2016)

Massa:

1.515 kg

Max trekgewicht:

1.850 kg

Tellerstand:

148.031 km

Bekleding:

Half leder / stof

Carrosserie:

Stationwagon

Brandstof:

Diesel

Kenteken:

JZ607B

Transmissie:

Automaat

Vermogen:

160 PK

€ 15.850,Exterieur
LED koplampen

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Chroom delen exterieur

Dimlichten automatisch

Elektrisch bedienbare achterklep

Extra getint glas

Grootlichtassistent

Keyless entry

LED achterlichten

LED dagrijverlichting

Lichtmetalen velgen 18"

mistlampen voor

Parkeer assistent

Parkeersensor achter

Parkeersensor voor

Infotainment
Audio installatie premium

Navigatiesysteem full map

Audio installatie

Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth

DAB ontvanger

Multimedia-voorbereiding

Spraakbediening

Stuurwiel multifunctioneel

Interieur
Voorstoelen verwarmd

Airco (automatisch)

Binnenspiegel automatisch dimmend

Cruise control

Elektrische ramen voor en achter

Lederen/stof bekleding

Lederen stuurwiel

Lendesteunen (verstelbaar)

Regensensor

Stuur verstelbaar

Voorstoelen in hoogte verstelbaar

Veiligheid
4-wiel besturing

Achteruitrijcamera

Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Anti doorSlip Regeling

Bandenspanningscontrolesysteem

Dodehoek detector

Elektronisch Stabiliteits Programma

Hill hold functie

Rijstrooksensor

Verkeersbord detectie

Overige
Elektrisch variabele schokdemperafstelling

Innovation-pakket

Het elegante design onderstreept de uitstekende rijkwaliteiten van deze puur Franse auto. Deze Renault Talisman Estate is van het bouwjaar
2016 en heeft 148.031 kilometer op de teller. Een krachtige motor geeft deze auto zijn sportieve prestaties. Steile weggetjes en modderpaadjes
vormen geen enkel probleem dankzij de vierwielaandrijving. Stoelverwarming hoort ook bij de uitrusting van deze auto. Bij de rijke uitrusting
horen ook 18 inch lichtmetalen velgen, instelbare schokdempers, extra getint glas, led-achterlichten, verstelbare lendensteunen, elektrisch
bediende ramen, elektrisch inklapbare buitenspiegels en led-dagrijverlichting.
Het high performance audiosysteem staat garant voor een levendige en krachtige muziekweergave. Met de dab-ontvanger heeft u keuze uit
talloze digitale radiozenders met de allerhoogste geluidskwaliteit. Met de ingebouwde spraakbediening kunt u de belangrijkste voertuigsystemen
bedienen met stemcommando’s. Zorgeloos en geconcentreerd rijden? Het full map navigatiesysteem wijst de weg! De automatische
airconditioning zorgt voor een behaaglijk klimaat in de auto. Nooit meer parkeerschade dankzij de achteruitrijcamera.
In de Renault Talisman Estate heeft uw veiligheid en die van uw omgeving prioriteit. Verkeersborddetectie herkent tijdelijke en permanente
verkeersborden langs en boven de weg. Wegrijden op een helling is kinderspel met hill hold control. Deze functie houdt de handrem automatisch
vast op een steile ondergrond. Lane assist waarschuwt als u onbedoeld van rijbaan wisselt.
Meer weten over deze auto? U bent van harte welkom om hem te komen bekijken.

