Dorpsstraat 47
5051 CL Goirle

+31 (0)6 - 534 458 22
info@autobedrijf-roks.nl

Dorpsstraat 72
5051 CL Goirle

Renault Captur
0.9 TCe Intens
€ 16.850,-

2018

47.116 KM

Kenmerken
Merk

Renault

Bouwjaar

28-02-2018

Tellerstand

-

Model

Captur

Kleur

zwart metallic

Vermogen

90 PK

Type

0.9 TCe Intens

Brandstof

Benzine

Cilinderinhoud

898 CC

Prijs

€ 16.850,-

Transmissie

Handgeschakeld

Gewicht:

1148 KG

Exterieur
Achterspoiler, Buitenspiegels elektrisch inklapbaar, Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar, Chroom delen exterieur,
Dimlichten automatisch, Elektronische remkrachtverdeling, Extra getint glas, Keyless entry, LED achterlichten, LED
dagrijverlichting, LED koplampen, Lichtmetalen velgen 17", mistlampen voor adaptief, Parkeersensor achter, Parkeersensor voor,
Parkeersensor voor, Two-tone (metaal) kleur

Infotainment
Audio installatie, Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth, DAB ontvanger, MP3-speler, Multimedia-voorbereiding,
Navigatiesysteem full map, Spraakbediening, Stuurwiel multifunctioneel, WiFi voorbereiding

Interieur
Achterbank in delen neerklapbaar, Achterbank verstelbaar, Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar, Boordcomputer, Cruise control,
Electronic climate controle, Elektrische ramen achter, Elektrische ramen voor, Lederen stuurwiel en versnellingspook,
Regensensor, Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk, Stuur verstelbaar

Veiligheid
Achteruitrijcamera, Achteruitrijcamera, Airbag(s) hoofd voor, Airbag(s) side voor, Airbag bestuurder, Airbag passagier, Alarm klasse
1(startblokkering), Anti Blokkeer Systeem, Anti doorSlip Regeling, Elektronisch Stabiliteits Programma, Hill hold functie

Overige
Achteropkomend verkeer waarschuwing, Apple Carplay/Android Auto, LED mistlampen, Parkeer pakket

Opmerkingen
Met zijn hoge postuur en grote wielen is dit een auto waarmee u overal gezien mag worden. Een benzinemotor en een
handgeschakelde vijfversnellingsbak zorgen dat u met deze SUV prima vooruitkomt. De uitmonstering van deze auto wordt
gecompleteerd door onder meer 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.
Een belangrijke veiligheidsvoorziening is de bediening van het audio-installatiesysteem en het full map navigatiesysteem, via
knoppen op het stuur en middels spraakbediening. Dab-ontvangst geeft daarbij een kraakheldere ontvangst. Met electronic
climate control hoeft u alleen de gewenste temperatuur in te stellen. Het systeem doet de rest. Om de veiligheid onderweg te
verhogen, heeft deze Renault zowel een automatisch inschakelbare verlichting als een regensensor aan boord, zodat hij zelf de
verlichting en de ruitenwissers kan inschakelen. Ook is de auto voorzien van parkeersensoren achter. De kans op een kop-staart
botsing wordt sterk gereduceerd door het systeem van achteropkomend verkeer waarschuwing. Met ingeschakelde cruise control
zit u ontspannen achter het stuur. En deze auto heeft ook verstelbaar stuur en boordcomputer als standaard uitrusting.
Deze auto is voorzien van innovatieve systemen die u onderweg begeleiden en beschermen.
Vanzelfsprekend leveren wij deze auto met Bovag Garantie. Wilt u meer weten over deze auto? Neem dan contact met ons op voor
een proefrit.

