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Renault Mégane
Estate 1.5 dCi Bose
Bouwjaar:

2012 (7 mei 2012)

Massa:

1.283 kg

Max trekgewicht:

1.500 kg

Tellerstand:

198.568 km

Bekleding:

Half leder / stof

Carrosserie:

Stationwagon

Brandstof:

Diesel

Kenteken:

99-TXV-2

Transmissie:

Handgeschakeld

Vermogen:

111 PK

€ 5.750,Exterieur
Trekhaak

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Buitenspiegels in carrosseriekleur

Chroom delen exterieur

Dakrails

Dimlichten automatisch en regensensor

Elektronisch Sper Diﬀerentieel

Keyless entry

LED dagrijverlichting

Lichtmetalen velgen 17"

Metaalkleur

mistlampen voor

Parkeersensor voor en achter

Infotainment
BOSE audio

Navigatiesysteem

Audio installatie premium

Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth

Aux IN

Bluetooth audio streaming

Multimedia-voorbereiding

Stuurwiel multifunctioneel

USB Aansluiting

Interieur
Lederen/stof bekleding

Achterbank in delen neerklapbaar

Airco (automatisch)

Armsteun achter

Armsteun voor

Cruise control

Elektrische ramen voor en achter

Hoofdsteunen actief

Lederen stuurwiel

Lederen versnellingspook

Lendesteunen (verstelbaar)

Passagiersstoel in hoogte verstelbaar

Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk

Milieu
Start/stop systeem

Veiligheid
Achteruitrijcamera

Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Anti Blokkeer Systeem

Elektronisch Stabiliteits Programma

Hill hold functie

Overige
Onderhoudshistorie aanwezig

Origineel Nederlandse auto

Nette en compleet uitgeruste Renault Megane Estate voorzien van de zuinige 1.5 dCi dieselmotor met 110 PK en 240 NM koppel (welke een
gecombineerd verbruik van één liter diesel op 27 kilometer kan realiseren) welke is gekoppeld aan een soepel schakelende zesbak. Deze Megane
is uitgerust als BOSE uitvoering waardoor de auto is voorzien van enkele ﬁjne opties zoals: BOSE premium audiosysteem, full map
navigatiesysteem inclusief bluetooth voorbereiding (inclusief audio streaming), achteruitrijcamera en half lederen stoelen.
Deze Renault komt rechtstreeks van de tweede eigenaar en is nieuw geleverd door Renault dealer Oving te Zwolle, de distributieriem is
vervangen bij 134.634 kilometer eind 2018 (interval om de 160.000 kilometer of zes jaar) en het laatste onderhoud is uitgevoerd bij 186.984
kilometer begin 2020 (interval elke twee jaar of 30.000 kilometer). Verder is de Renault voorzien van automatische airconditioning, cruise control,
elektrisch bedienbare ramen en spiegels, keyless entry, trekhaak, in hoogte verstelbare bestuurdersstoel, parkeersensoren voor en achter, ISOFIX
aansluiting op de achterbank, licht en regensensor, 17 inch lichtmetalen sportvelgen origineel Renault, enz…
Onderhoudshistorie, Nationale Autopas en twee sleutels aanwezig.

