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Renault Captur
0.9 TCe Dynamique
Bouwjaar:

2014 (17 juli 2014)

Massa:

1.076 kg

Max trekgewicht:

1.200 kg

Tellerstand:

84.767 km

Bekleding:

Stof

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Benzine

Kenteken:

2-XFX-97

Transmissie:

Handgeschakeld

Vermogen:

90 PK

€ 11.445,Exterieur
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

Extra getint glas

Extra getint glas

Keyless entry

LED dagrijverlichting

Lichtmetalen velgen 17"

Lichtmetalen velgen 17"

Metaalkleur

mistlampen voor

Parkeersensor achter

Parkeersensor achter

Trekhaak

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Dimlichten automatisch

Elektronische remkrachtverdeling

Infotainment
Audio-navigatie full map

Interieur
Airco (automatisch)

Cruise control

Elektrische ramen voor en achter

Lederen bekleding

Lederen stuurwiel en versnellingspook

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

Regensensor

Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk

Stuur verstelbaar

Milieu
Start/stop systeem

Veiligheid
Achteruitrijcamera

Achteruitrijcamera

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
Pack City

Pack Style

Parkeersensoren voor

Een prachtige auto met hoge instap met hoge zit is deze Renault Captur TCE Dynamique is voor zien van een sterke 90 PK motor en is van
Bouwjaar maart 2014 in de kleur oranje/rood metallic met zwart leren bekleding.
Apk keuring is geldig tot 05 maart 2023.
Deze mooi Renault captur is geleverd door Renault dealer Oving Raalte .
Deze mooie zuinige benzine met een hand geschakelde 5 versnellingsbak is deze Renault een zuinige en prettige auto om mee te rijden.
17 incl licht metalen velgen, Trekhaak, ramen voor en achter elektrisch verstelbaar , spiegels elektrisch verstelbaar , led-dag rijverlichting,
Navigatie , Airco , Cruise control .
Recent onderhouden bij Renault Oving Raalte.
Bij km stand 74.000 laatste onderhoud , volgende onderhoud beurt bij km stand 94.000 km.
Hiermee bieden wij de Renault Captur rijklaar aan inclusief 6 maanden landelijke garantie inclusief twee sleutels op afstandbediening.
Als u al weet dat dit de auto is die u wilt hebben, dan hoeft u niet langer te wachten.
U kunt nu al besluiten om deze Renault Captur van bouwjaar 2014 te kopen.
Wij reserveren de auto dan voor u en nemen zo snel mogelijk contact met u op.

