Renault Captur 1.2 TCe Intens,Navigatie,Cruise
control,Climate control,Trekhaak,L.M.Velgen
05/2018 - Benzine - Automaat

€ 17.650,Autogegevens
Merk, model:

Renault Captur

Uitvoering:

1.2 TCe Intens,Navigat...

Kenteken:

SP-622-B

Kilometerstand: 99.679 km
Bouwjaar:

05/2018

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.177 kg

Motor:

1.197 cc, 118 pk (87 kW)

Kleur:

Zwart

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

onbekend

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

Bijzonderheden
Zeer nette en dealer onderhouden Renault Captur automaat van 1ste eigenaar.
Dit is een originele Nederlandse auto.
Deze auto heeft o.a een Afneembare trekhaak, Navigatie, Cruise control, Climate control,
L.M.Velgen, Ledverlichting, Xenon dagrij verlichting, Dimlichten automatisch, Isofix,
Private glass, Electr.verstelbare,inkapbare en verwarmbare spiegels, Electr.ramen rondom,
Achteruitrij camera, Middenarmsteun, Radio/cd-speler met USB en AUX aansluiting,
Bluetooth telefoonvoorbereiding en Keyless entry.
U rijdt gemakkelijk, comfortabel en zonder zorgen met deze Renault Captur. De aandrijving van deze
Renault wordt verzorgd door een viercilinder motor en een automatische transmissie. Xenonverlichting
zorgt voor een krachtige en heldere lichtbundel. Verder is de Renault uitgerust met: 17 inch lichtmetalen
velgen, extra getint glas, led-achterlichten, 2-laags metallic lak, elektrisch bedienbare ramen achter,
elektrisch inklapbare buitenspiegels, led-dagrijverlichting en verstelbare achterbank.
Voor storingvrije digitale radio-ontvangst zorgt de dab-ontvanger. Net als een smartphone of een slimme
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speaker kunt u deze auto bedienen met stemcommando's. Het navigatiesysteem is uw vertrouwde gids,
waarheen de reis ook gaat. De auto is ook uitgevoerd met electronic climate control. Met de
achteruitrijcamera ziet u precies wat er achter de auto gebeurt. Het hoort bij een intelligente auto als deze
dat hij zelf in staat is om zijn omgeving in de gaten te houden. Dat doet deze Renault met een automatisch
inschakelbare verlichting en een regensensor. Bij het wisselen van rijbaan kan een dode hoek ontstaan
waardoor achterliggers te dichtbij kunnen komen. De achteropkomend verkeer waarschuwing geeft in dat
geval automatisch een signaal. Met de cruise control kunt u zorgen dat u op die rechte stukken toch uit
beeld blijft bij de flitsers. En deze auto heeft ook lederen versnellingspook, verstelbaar stuur,
boordcomputer, isofix-aansluiting en bagage afdekhoes als standaard uitrusting.
Als u regelmatig met een aanhanger of een fietsendrager op pad bent, is de afneembare trekhaak een
praktische extra. De geavanceerde technologie in deze Renault is in staat om onderweg het verkeer om u
heen te monitoren en er op te reageren. Zo hebt u als het ware een automatische co-piloot aan boord.
Brake assist is uw redder in een noodsituatie. Bij een dreigend ongeval zorgt het systeem ervoor dat u
sneller stilstaat.
Uiteraard is een proefrit altijd mogelijk. Bel onze verkoper voor een afspraak!

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