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Renault Captur
Bouwjaar:

2015 (9 december 2015)

Massa:

1.188 kg

Max trekgewicht:

1.200 kg

Tellerstand:

56.605 km

Bekleding:

Half leder / stof

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Diesel

Kenteken:

NX-585-P

Transmissie:

Automaat

Vermogen:

90 PK

€ 14.940,Exterieur
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Dimlichten automatisch

Extra getint glas

Keyless entry

LED dagrijverlichting

Lichtmetalen velgen 17"

Metaalkleur

Parkeersensor achter

Infotainment
Audio-navigatie full map

DAB ontvanger

Spraakbediening

Interieur
Airco (automatisch)

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

Cruise control

Elektrische ramen voor en achter

Lederen stuurwiel en versnellingspook

Regensensor

Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk

Stuur verstelbaar

Veiligheid
Achteruitrijcamera

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Anti Blokkeer Systeem

Hill hold functie

Overige
Anti doorSlip Regeling

Elektronische remkrachtverdeling

Elektronisch Stabiliteits Programma

mistlampen voor

Pack City

Er is volop leefruimte in deze luxe uitgevoerde Renault Captur Helly Hansen editie, een perfecte kruising tussen veelzijdigheid en comfort. Deze
dealeronderhouden auto uit 2015 heeft 56600 kilometer gelopen en is voorzien van een zuinige dieselmotor met automatische transmissie.
Nooit meer de weg zoeken en ontspannen arriveren bij uw reisdoel. Met het navigatiesysteem zit u veilig en ontspannen in de auto. Praat tegen
deze auto en de auto doet wat u wilt dankzij de ingebouwde spraakbediening. airconditioning regelt volautomatisch de temperatuur. U kiest de
gewenste temperatuur en het systeem doet de rest. De achteruitrijcamera geeft u duidelijk zicht op de ruimte achter de auto. 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.
In de Renault Captur heeft uw veiligheid en die van uw omgeving prioriteit. Op een helling houdt hill hold control de handrem vast totdat u weer
gas geeft.
Tevens wordt deze auto geleverd met Nationale Autopas. Nieuwsgierig? Bel of mail ons nu voor een proefrit.

