Renault Captur 0.9 TCe
Dynamique,Navigatie,Cruise control,Climate
control,Trekhaak
12/2016 - Benzine - Handgeschakeld

€ 13.950,Autogegevens
Merk, model:

Renault Captur

Uitvoering:

0.9 TCe Dynamique,Navi...

Kenteken:

PZ-089-X

Kilometerstand: 55.512 km
Bouwjaar:

12/2016

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.080 kg

Motor:

898 cc, 90 pk (66 kW)

Kleur:

Bruin

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Half leder/stof

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Audiosysteem, Automatic climate control, Cruise
Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen,
Metallic lak, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging, Traction control, Trekhaak

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Bandenmaat: 205/55 R17
Acceleratie (0-100): 12,9 s
Topsnelheid: 171 km/u
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 6,0 l/100km (1 op 16,7)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,5 l/100km (1 op 22,2)
Energielabel: C
Staat
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autobedrijf van Burken | Tel: 0318 571 719 | verkoop@vanburken.nl

Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 119 - 133 per kwartaal
Zeer nette goed onderhouden Renault Captur in een mooie combinatie van een bruin/zwarte kleur.
Deze auto heeft slechts 55.000 KM gereden.
Deze auto heeft o.a. Navigatie, Cruise control, Climate control, Trekhaak, Parkeersensoren,
Achteruitrij camera, Bluetooth telefoonvoorbereiding, Electr.ramen rondom, Isofix,
Bandenspanningscontrole systeem, Regensensor, L.M.Velgen, Electr.inklapbare spiegels en
Bestuurdersstoel en stuur in hoogte verstelbaar.Laat u niets wijsmaken, deze Renault Captur biedt alles
wat u van een auto verlangt. De aandrijving van deze Renault wordt verzorgd door een driecilinder motor
en een handgeschakelde vijfversnellingsbak. Bij de uitrusting van deze Renault horen onder meer 17 inch
lichtmetalen velgen, extra getint glas, metallic lak, elektrisch bedienbare ramen voor, elektrisch inklapbare
buitenspiegels, led-dagrijverlichting en verstelbare achterbank.
Voor de veiligheid op de weg is het goed dat u uw ogen op de weg kunt houden en uw handen aan het
stuur. Want het audio-installatiesysteem, met dab-ontvangst, en het navigatiesysteem bedient u vanaf het
stuurwiel en met spraakbediening. Ook is de auto voorzien van automatische airconditioning. Achter het
stuur van deze Renault bent u niet alleen. De auto kijkt als het ware met u mee tijdens de rit. De
regensensor schakelt de ruitenwissers in als het nodig is en de automatisch inschakelbare verlichting doet
de lichten voor u aan. Er is ook cruise control aan boord, om met een constant tempo ontspannen en zuinig
te rijden. Natuurlijk behoren verstelbaar stuur en isofix-aansluiting ook tot de uitrusting van deze complete
auto.
De nieuwste veiligheidssystemen komen in deze Renault Captur samen. In een noodsituatie telt elke meter.
Het brake assist systeem van deze auto zorgt ervoor dat uw remweg korter wordt. Op een helling houdt hill
hold control de handrem vast totdat u weer gas geeft. Het bandenspanningscontrolesysteem waarschuwt
als een van de banden onvoldoende lucht bevat.
We doen ons best om deze auto voor u te omschrijven, maar het beste ervaart u hem als hij voor u staat.
Neemt u snel contact met ons op voor een afspraak?

Aanbieder
Autobedrijf van Burken
Dorpsstraat 114
3927 BG Renswoude
Tel: 0318 571 719
E-mail: verkoop@vanburken.nl

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autobedrijf van Burken | Tel: 0318 571 719 | verkoop@vanburken.nl

