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Renault Clio
Estate 0.9 TCe 90 Pk Limited
Bouwjaar:

2017 (14 juni 2017)

Massa:

1.063 kg

Max trekgewicht:

1.200 kg

Tellerstand:

35.697 km

Bekleding:

Stof

Carrosserie:

Stationwagon

Brandstof:

Benzine

Kenteken:

XB-124-B

Transmissie:

Handgeschakeld

Vermogen:

90 PK

€ 13.950,Exterieur
16 Inch Lichtmetalen Velgen

Achterspoiler

Blanke dakrailing

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Bumpers in carrosseriekleur

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Chroomlijsten rondom

Getint glas

Handgrepen in carosseriekleur

Keyless entry

LED dagrijverlichting

LED Koplampen

Mistlampen voor

Parkeersensor achter

Privacyglass

Trekhaak (meerprijs van 595,- euro)

Infotainment
Bluetooth systeem

DAB ontvanger

Multimedia-voorbereiding

Navigatie

Navigatie

Originele Audio

Radio CD/MP3 speler

Interieur
Achterbank in delen neerklapbaar

Airco

Armsteun voor

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

Boordcomputer

Buitentemperatuurmeter

Climate Controle

Cruise control

Elektrische ramen achter

Elektrische ramen voor

Hoofdsteunen achter

Hoofdsteunen actief

Hoogte Verstelling Stoel

Lederen versnellingspook

Multifunctioneel stuurwiel

Regensensor

Stuurbekrachtiging

Stuur verstelbaar

Voorstoelen verwarmd

Milieu
Start/stop systeem

Veiligheid
Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Anti Blokkeer Systeem

Bandenspanningscontrolesysteem

Derde remlicht

Hill hold functie

Isoﬁx

Lichtsensor

Overige
Pack Comfort

Pack Electrique

Deze complete en sportieve Renault Clio Estate is keurig en volgens schema onderhouden. De laatste onderhoudsservice is recent uitgevoerd op
kilometerstand 35.648 door Auto Esgee in Harlingen. De APK is geldig tot en met 14-06-2021. Hiermee bieden wij de auto rijklaar aan inclusief 6
maanden landelijke garantie. Uitdagend, innemend en een tikje exclusief, zo kun je Franse auto’s het best omschrijven. Dat geldt al helemaal voor
deze Renault Clio Estate, met zijn tellerstand van 35.697 kilometer en zijn bouwjaar 2017. Tijdens koude winterdagen verjaagt uw
stoelverwarming de kou en maakt het rijden heerlijk comfortabel. In deze auto proﬁteert u onder andere ook van: 16 inch lichtmetalen velgen,
dakreling, donker getint glas achter, actieve hoofdsteunen, elektrisch bedienbare ramen voor, elektrisch inklapbare buitenspiegels, pure vision led
koplampen en led-dagrijverlichting, in delen neerklapbare achterbank en armsteun voorin. Deze Renault is voorzien van knoppen achter het stuur
om het navigatiesysteem en het orginele audio installatiesysteem met dab-ontvangst te bedienen. De climate control zorgt onder alle
omstandigheden voor een prettige temperatuur. 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. De regensensor zet de ruitenwissers aan zonder dat u eraan
hoeft te denken. En dan zijn er ook nog parkeersensoren achter die u helpen om veilig en schadevrij in te parkeren. Er is cruise control aan boord,
voor veilige en zuinige kilometers. En dan is deze auto ook nog eens voorzien van lederen versnellingspook, verstelbaar stuur, boordcomputer,
isoﬁx-aansluiting, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening en buitentemperatuurmeter.

