
RENAULT MÉGANE 1.2 TCE 130PK BOSE

Algemeen

Merk Renault

Model Mégane

Type 1.2 TCe 130pk
Bose

Bouwjaar 2014

Kilometerstand
87.846

Brandstof Benzine

Vermogen 132 PK

UITGEBREIDE INFOMATIE

Datum eerste registratie 20-08-2014

Kenteken 1XJD12
Aantal deuren 5

Laadvermorgen 576 Liter

Cilinderinhoud 1197 CC

Aantal cilinders 4

Aantal versnellingen 6

Kleur metallic

Intererieur Zwart

Gewicht 1259" KG

Max. Trekgewicht 1500 KG

Laadvermorgen 576 Liter

BTW / Marge Marge

Verbruik stad 6.7 L/100KM

Verbruik snelweg 4.6 L/100KM

APK 20-08-2020

Bekleding Leder

€ 13.835,-

SCHAEPKENS, mobiliteit sinds 1979



Klimmenderstraat 110
6343AE Klimmen

T  :  045-4052896
E  :  info@schaepkens.nl
W  :  www.schaepkens.nl

OPMERKINGEN

Mooie Renault Megane Estate 1.2 TCe 130pk BOSE o.a. voorzien van PANORAMADAK, BOSE
INSTALLATIE, LM VELGEN, NAVIGATIE, PDC, CAMERA etc etc !!

ACCESSORIES

12V-aansluiting aan de achterzijde van de
middenconsole

12V-aansluiting in de middenconsole

12V aansluiting in de bagageruimte 17'' lichtmetalen velgen 'Akihiro'
ABS-remsysteem met

noodstopbekrachtiging en elektronische
remkrachtverdeler (EBV)

Achterbankleuning neerklapbaar in 2 delen
(1/3-2/3)

Adaptieve frontairbags voor bestuurder en
passagier (passagiersarbag uitschakelbaar)

Automatisch dimmende binnenspiegel

Automatische portiervergrendeling bij het
wegrijden (uitschakelbaar, ontgrendelt
automatisch bij een aanrijding)

Bandenreparatieset

Bandenspanningscontrolesysteem Bekleding kunstleder TEP/stof Bose
antraciet

Binnenverlichting voor en achter met
vertraagde uitschakeling

Bluetooth® hands-free met Streaming
Audio Bluetooth® (AD2P) voor afspelen van
muziek via externe mediaspelers

Boordcomputer Bose badges op flanken
Buitenspiegelkappen in Noir Etoilé Carminat TomTom LIVE navigatie met 5.8''

kleurenscherm en joystick
Centrale portiervergrendeling met

afstandsbediening
Cruise control en snelheidsbegrenzer

Dakrails in de lengterichting geplaatst in
aluminiumkleur

Dashboardkastje (17 liter) met verlichting
en gekoeld

Drie hoofdsteunen achter, in hoogte
verstelbaar

Elektrisch bedienbaar panoramisch glazen
schuif-/kanteldak

Elektrisch bedienbare portierruiten achter,
met anti-klemfunctie

Elektrisch bedienbare portierruiten voor,
met sneltoets en anti-klemfunctie

Elektrisch inklapbare buitenspiegels Elektrisch verstelbare en verwarmbare
buitenspiegels (bestuurderskant asferisch)
met geïntegreerd knipperlicht

Elektronisch geregelde airconditioning met
2 klimaatzones

Elektronisch kinderslot

Elektronisch snelheidsafhankelijke
stuurbekrachtiging

Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP)
met tractiecontrole (ASR)

Elliptische halogeenkoplampen Gordijnairbags voor en achter
Hoofdsteunen voor, in hoogte verstelbaar Indeelbare bagageruimte
Instaplijsten Bose Instrumentenpaneel met analoge

toerenteller en digitale snelheidsmeter
ISOFIX-bevestigingssysteem voor Kaart Benelux



kinderzitjes op de buitenste zitplaatsen achter
Kaartleeslampje bestuurder en passagier

voor
LED-dagrijverlichting

Led dagrijverlichting Metaallak
Middenarmsteun Middenarmsteun voor met opbergvak
Mistlampen voor Parkeersensoren achter met sonische

weegave
Passagiersstoel in hoogte verstelbaar Portierhandgrepen in carrosseriekleur
Privacy glass zijruiten achter en achterruit R-plug & Radio + Bose premium

audiosysteem met versterker, subwoofer, 4
speakers, 4 tweeters, MP3, CD-speler, extra
antenne

Regen- en lichtsensor Richtingaanwijzer met 'snelwegmodus'
Rugleuning passagiersstoel neerklapbaar Schakelindicator
Sierstrips dashboard in hoogglans zwart Stoel bestuurder en passagier in lengte en

hoek verstelbaar
Stoel bestuurder in hoogte verstelbaar Stoel bestuurder met verstelbare

lendensteun
Stoelverwarming Stuurwiel in hoogte en diepte verstelbaar
Stuurwiel met (deels geperforeerd) leder

bekleed en bediening cruise control en
snelheidsbegrenzer

USB- en 3,5 mm jack aansluiting

Veiligheidsgordels met
spankrachtbegrenzer zitplaatsen achter

Veiligheidsgordels uitgevoerd in zilvergrijs

Veiligheidsgordels vóór met gordelspanner
en spankrachtbegrenzer

Vertraagde uitschakeling van de koplampen
(Follow me home)

Zijairbags voor Zijstootlijsten in carrosseriekleur
Zonneklep met afschermbare en verlichte

make-up spiegel bestuurder en passagier


