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Renault Mégane Estate 1.2 TCe Zen,
Navigatie,Climate control,Cruise
control,Trekhaak,L.M.Velgen
06/2017 - Benzine - Handgeschakeld

€ 12.950,-
Autogegevens

Merk, model: Renault Mégane

Uitvoering: Estate 1.2 TCe Zen, Na...

Kenteken: PF-781-L

Kilometerstand: 155.782 km

Bouwjaar: 06/2017

BTW/marge: BTW

Carrosserie: Stationwagen

Brandstof: Benzine

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 1.268 kg

Motor: 1.197 cc, 132 pk (97 kW)

Kleur: Blauw

Laksoort: Metallic

Bekleding: onbekend

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

Bijzonderheden
Zeer nette volledig dealer onderhouden Renault Megane van 1ste eigenaar.
Deze Nederlandse auto heeft o.a. Navigatie, Cruise control, Climate control,
Bluetooth telefoonvoorbereiding, Radio/cd-speler met USB en AUX aansluiting,
Regensensor, Trekhaak, Dimlichten automatisch, Electr.verstelbare en inklapbare-
buitenspiegels, Dimlichten automatisch, In hoogte verstelbare voorstoelen en stuur,
Bandenspannings controle systeem en Start/stop systeem.

Ontspannen en zorgeloos autorijden, dat doet u met deze Renault Mégane Estate. De aandrijving van deze
Renault wordt verzorgd door een viercilinder motor en een handgeschakelde zesversnellingsbak. Bij de zeer
complete uitrusting van deze auto behoren ook aluminium dakrailing, led-achterlichten, verstelbare
lendensteunen, actieve hoofdsteunen, metallic lak, elektrisch bedienbare ramen voor, elektrisch inklapbare
buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.
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Met spraakbediening of de knoppen op het stuur regelt u het audio-installatiesysteem en het
navigatiesysteem, terwijl u uw blik op de weg gericht houdt. De audio-installatie biedt daarbij glasheldere
ontvangst dankzij dab-ontvangst. Dankzij automatische airconditioning is het interieur behaaglijk warm of
verfrissend koel. 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. Natuurlijk is deze Renault Mégane Estate voorzien van cruise control. Extra opties op deze auto
zijn: verstelbaar stuur, boordcomputer, isofix-aansluiting, centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening en bagage afdekhoes.

De auto is voorzien van een trekhaak en is een uitstekende caravantrekker. Zoals u mag verwachten van
deze Renault Mégane Estate is hij uitgerust met een reeks aan actieve veiligheidssystemen. Een noodstop
maken doet u liever niet. Maar áls het nodig is, geeft de Brake Assist maximale ondersteuning.

Wij bieden u nu de mogelijkheid om direct online een proefrit in te plannen voor deze auto. Druk op de
proefritknop en wij zetten de auto voor u klaar.

Aanbieder
Autobedrijf van Burken
Dorpsstraat 114
3927 BG Renswoude

Tel: 0318 571 719
E-mail: verkoop@vanburken.nl


