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Renault Captur
0.9 TCe Intens
€ 16.950,-

2019

59.151 KM

Kenmerken
Merk

Renault

Bouwjaar

09-01-2019

Tellerstand

-

Model

Captur

Kleur

zwart metallic

Vermogen

90 PK

Type

0.9 TCe Intens

Brandstof

Benzine

Cilinderinhoud

898 CC

Prijs

€ 16.950,-

Transmissie

Handgeschakeld

Gewicht:

1148 KG

Exterieur
Achterspoiler, Afwijkende dakkleur, Buitenspiegels elektrisch inklapbaar, Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar,
Dimlichten automatisch, Elektronische remkrachtverdeling, Extra getint glas, Getint glas, Keyless entry, LED achterlichten, LED
dagrijverlichting, LED koplampen, Lichtmetalen velgen 17", mistlampen voor adaptief, Parkeersensor achter

Infotainment
Audio installatie, Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth, DAB ontvanger, Multimedia-voorbereiding, Navigatiesysteem full map,
R-link, 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, Keyless start, Lederen stuurwiel, Lederen
versnellingspook, Regensensor, Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk, Stuur verstelbaar

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

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

Opmerkingen
Het is geen cliché: Franse auto′s hebben nog altijd aantrekkingskracht vanwege de soepele vormen en het uitstekende rijcomfort.
Maar ook qua carrosserie en prestaties behoren ze al jaren tot de wereldtop. Deze SUV wordt aangedreven door een krachtige
driecilinder benzinemotor. Natuurlijk behoren 17 inch lichtmetalen velgen, extra getint glas, led-achterlichten, elektrisch
bedienbare ramen achter, elektrisch inklapbare buitenspiegels, led-dagrijverlichting en verstelbare achterbank ook tot de
uitrusting van deze complete auto.
Voor een storingvrije radio-ontvangst zorgt de ingebouwde dab-ontvanger. De radio harder of zachter zetten of iemand uit uw
contactenlijst bellen. Dankzij de spraakbediening doet u dit allemaal met uw stem. Het full map navigatiesysteem zorgt ervoor dat
u altijd de juiste en snelste route vindt. Bij de luxe van deze auto hoort ook electronic climate control. Bij het inparkeren hoeft u
het laatste stukje niet te gokken: de achteruitrijcamera kijkt voor u uit. Achter het stuur van deze Renault bent u niet alleen. De
auto kijkt als het ware met u mee tijdens de rit. De regensensor schakelt de ruitenwissers in als het nodig is en de automatisch
inschakelbare verlichting doet de lichten voor u aan. Deze Renault Captur is voorzien van sensoren aan de achterzijde om een
achteropkomend verkeer waarschuwing te geven als de afstand tussen u en een achterligger te klein is. De keyless start maakt
een eind aan de ouderwetse autosleutel. Met de elektronische sleutel op zak stapt u in en een druk op de startknop doet de rest.
Meer rijcomfort en minder brandstofgebruik? Even de cruise control instellen en dan ontspannen rijden! De Renault is standaard
voorzien van: lederen versnellingspook, verstelbaar stuur en boordcomputer.
Deze Renault is voorzien van verschillende intelligente veiligheidsvoorzieningen. Ze kijken tijdens het rijden als het ware met u
mee, ze signaleren potentieel gevaarlijke situaties en in een aantal gevallen kunnen ze ook ingrijpen. De Brake Assist haalt het
maximum uit de remkracht van deze Renault Captur als zich een noodsituatie voordoet.
Tevens wordt deze auto geleverd met BOVAG Garantie. Nieuwsgierig geworden? Neem snel contact op om een afspraak te maken.

