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Renault Mégane
1.2 TCe 116 Pk
Bouwjaar:

2014 (29 augustus 2014)

Massa:

1.180 kg

Max trekgewicht:

1.300 kg

Tellerstand:

73.883 km

Bekleding:

Stof

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Kenteken:

6-XGS-33

Transmissie:

Handgeschakeld

Vermogen:

116 PK

€ 9.440,Exterieur
LED dagrijverlichting

Trekhaak

16" Velgen

Achterspoiler

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Bumpers in carrosseriekleur

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Getint glas

Handgrepen in carrosseriekleur

Metaalkleur

Mistlampen voor

Infotainment
Navigatiesysteem

USB Aansluiting

Bluetooth systeem

Multimedia-voorbereiding

Originele Audio

Radio CD/MP3 speler

Interieur
Airco

Cruise control

Armsteun voor

Boordcomputer

Elektrische ramen voor en achter

Lederen stuurwiel

Lendesteunen (verstelbaar)

Multifunctioneel stuurwiel

Stuurbekrachtiging

Stuur verstelbaar

Veiligheid
Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Anti doorSlip Regeling

ESP

Isoﬁx bevestiging voor kinderzitjes

Deze keurig Renault Megane is volgens schema onderhouden. De laatste onderhoudsservice is recent uitgevoerd bij kilometerstand 73.022. De
APK is geldig tot en met 15-06-2022. Hiermee bieden wij deze Megane rijklaar aan inclusief 6 maanden landelijke garantie. De Renault Mégane is
gebouwd met hoogwaardige techniek en maakt het rijden van lange ritten, maar ook korte stukjes, tot een feestje. Ook getint glas, verstelbare
lendensteunen, metallic lak, elektrisch bediende ramen, elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels en led-dagrijverlichting zijn aan boord.
Harder en zachter met een druk op de knop: de audiobediening op het stuurwiel maakt het mogelijk. Nooit meer de weg zoeken en ontspannen
arriveren bij uw reisdoel. Met het navigatiesysteem zit u veilig en ontspannen in de auto. Via de usb-aansluiting speelt deze auto uw muziek af via
de luidsprekers. In deze auto kiest u zelf uw ideale temperatuur dankzij de airconditioning. Met deze auto bent u ontspannen onderweg dankzij de
cruise control. Ook is de Renault uitgerust met: verstelbaar stuur, boordcomputer, isoﬁx-aansluiting en centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening.

