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Renault Mégane Estate 1.2 TCe GT-Line Clima
Cruise Navigatie 17''LM 2e Pinksterdag open!
05/2014 - Benzine - Handgeschakeld

€ 10.900,-
Autogegevens

Merk, model: Renault Mégane

Uitvoering: Estate 1.2 TCe GT-Line...

Kenteken: 4-TTP-66

Kilometerstand: 147.867 km

Bouwjaar: 05/2014

BTW/marge: Marge

Carrosserie: Stationwagen

Brandstof: Benzine

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 1.259 kg

Motor: 1.198 cc, 132 pk (97 kW)

Kleur: Zwart

Laksoort: Basis/uni

Bekleding: onbekend

Garantie: Garantie

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Automatic climate
control, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control,
Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Getint glas, Lichtmetalen velgen,
Navigatiesysteem, Parkeersensor, Sportstoelen, Stuurbekrachtiging, Trekhaak

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 205 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 60 liter
Acceleratie (0-100): 10,0 s
Topsnelheid: 200 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 6,7 l/100km (1 op 14,9)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,6 l/100km (1 op 21,7)
Energielabel: A

Historie
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Aantal eigenaren: 8

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 164 - € 186 per kwartaal
Leaseprijs: € 109 p/m (financial lease, informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden)

Garantie
Garantie: 6 Maanden volledige Auto Keijzers garantie

Tip: voor meer foto's, bekijk onze website! www.autokeijzers.nl

Met zijn ruimte en zijn prestaties is dit de auto die bij u past. Deze Renault Mégane Estate heeft 147867
kilometer gelopen, hij is van het bouwjaar 2014. De krachtige benzinemotor van deze auto is gekoppeld
aan een handgeschakelde versnellingsbak. Chauffeur en bijrijder zitten stabiel in de scherpe bochten door
de sportstoelen. Ook is de auto voorzien van: 17 inch lichtmetalen velgen, sportonderstel, aluminium
dakrailing, extra getint glas, verstelbare lendensteunen, elektrisch bedienbare ramen, elektrisch inklapbare
buitenspiegels en led-dagrijverlichting.

Voor rijders met veeleisende oren is het audio-installatiesysteem niet alleen geïntegreerd met het
navigatiesysteem, maar ook voorzien van bluetooth. Dankzij automatische airconditioning is het interieur
behaaglijk warm of verfrissend koel. Het drukke verkeer eist onderweg al uw aandacht op. Daarom is het
goed dat deze Renault is voorzien van diverse systemen die u assisteren tijdens de rit. Een automatisch
inschakelbare verlichting neemt het waar als het donker wordt of gaat schemeren, en schakelt dan
automatisch de verlichting in. Op dezelfde manier "ziet" de regensensor de eerste spatjes regen en schakelt
dan de ruitenwissers in, en als het harder gaat regenen zet hij de ruitenwissers ook in een snellere stand.
En de parkeersensoren achter helpen u om strak en veilig in te parkeren. Met deze auto bent u ontspannen
onderweg dankzij de cruise control. De Renault is standaard voorzien van: lederen versnellingspook,
lederen stuur en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.

Met het bijgeleverde tellerrapport van Nationale Autopas weet u dat de kilometerstand van deze auto
zuiver is. Heeft u serieus interesse in deze auto? Bel of mail ons dan voor een afspraak.

Aanbieder
Auto Keijzers
Sleutelbloemstraat 29
7322 AJ Apeldoorn

Tel: 055 357 4370
E-mail: sales@autokeijzers.nl


