RENAULT CLIO 0.9 TCE 90PK ECO2 NIGHT & DAY

Algemeen
Merk

Renault

Model

Clio

Type

0.9 TCe 90pk
ECO2 Night &
Day

Bouwjaar

2016

Kilometerstand

40.724

Brandstof

Benzine

Vermogen

90 PK

UITGEBREIDE INFOMATIE
Datum eerste registratie

16-01-2016

Kenteken

HZ269L

Aantal deuren

5

Laadvermorgen

608 Liter

Cilinderinhoud

898 CC

Aantal cilinders

3

Aantal versnellingen

5

Kleur

basis

Intererieur

Antraciet

Gewicht

992" KG

Max. Trekgewicht

1200 KG

Laadvermorgen

608 Liter

BTW / Marge

Marge

Verbruik stad

5.7 L/100KM

Verbruik snelweg

4 L/100KM

APK

16-01-2022

Bekleding

Skai

€ 10.835,-

SCHAEPKENS, mobiliteit sinds 1979

Klimmenderstraat 110
6343AE Klimmen
T : 045-4052896
E : info@schaepkens.nl
W : www.schaepkens.nl

OPMERKINGEN
Keurige dealer onderhouden Renault Clio met o.a Navigatie, Bluetooth, Parkeersensoren, Airco
en nog veel meer.

ACCESSORIES
1/3 - 2/3 deelbare en neerklapbare
achterbank
3-punts veiligheidsgordels achter, met
krachtbegrenzer

3 Komma-vormige hoofdsteunen achter, in
hoogte verstelbaar
3-punts veiligheidsgordels vóór, in hoogte
verstelbaar, met gordelspanners en dubbele
krachtbegrenzer
12V accessoire-aansluiting in de
ABS-remsysteem met elektronsiche
middenconsole
remkrachtverdeler (EBV)
Achterruitverwarming
Achterspoiler in carrosseriekleur
Adaptieve frontairbags voor bestuurder en
Airconditioning (handbediend)
passagier (passagiersarbag uitschakelbaar)
Automatische activering van de
Automatische vergrendeling van de
alarmlichten bij een noodstop
portieren bij het wegrijden (uitschakelbaar)
Banden met extra lage rolweerstand
Bekleding stof Gris
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Binnenverlichting met vertraagde in- en
uitschakeling
Bluetooth handsfree telefoonbediening en
Boordcomputer en schakelindicator
audiostreaming
Buitentemperatuurmeter
Centraal opbergvak voor de
versnellingspook
Centrale portiervergrendeling met
Chromen raamstrips
afstandsbediening
Cruise Control en snelheidsbegrenzer
Dashboard accenten (ventilatie- en
versnellingspookomlijsting) uitgevoerd in Gris
Dashboardkastje
Dashboard met tablet middenconsole.
Tablet middenconsole, ventilatie- en
versnellingspookomlijsting uitgevoerd in
hoogglans zwart met chrome accenten
Donkere koplampbehuizing met chromen
Dubbele halogeen koplampen, elektrisch in
accenten
hoogte verstelbaar
Elektrisch bedienbare zijruiten vóór
Elektrische, snelheidsafhankelijke
stuurbekrachtiging
Elektrisch verstelbare en verwarmbare
Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP)
buitenspiegels (bestuurderskant asferisch)
met tractiecontrole (ASR)
Geluidssignaal bij vergeten verlichting te
Getint glas
doven of veiligheidsgordel om te doen,

minimaal brandstofpeil en niet goed gesloten
deuren
Hill-start assist
Hoofdsteunen voor, in hoogte verstelbaar

Hoedenplank (verwijderbaar)
Instrumentenpaneel met analoge
toerenteller, digitale snelheidsmeter,
brandstofmeter en boordcomputer
Isofix bevestigingssysteem voor kinderzitjes
Kaartleeslampje voor
op de buitenste zitplaatsen achter
Kaartlezer op dashboard + startknop
Lak met vernislaag
LED-dagrijverlichting
Lederen stuurwiel
Lichtmetalen wielen 16" Passion
Luchtrecirculatiestand
Medianav multimedia- en navigatiesysteem
Mistachterlichten, achteruitrijlampen,
met 7'' touchscreen
derde remlicht
Mistlampen voor geïntegreerd in
Opbergruimte in het dashboard bij de
voorbumper
passagier
Opbergruimte in voor- en achterportieren
Opbergvakken in de deurpanelen vóór en
achter
Parkeersensoren achter
Parkeersensoren achter
Privacy glass zijruiten achter en achterruit
Radio 4 x 20W Renault Bass Reflex
speakers, MP3 en stuurwielbediening
Renault Card met FM-afstandsbediening
Richtingaanwijzers met 'snelwegmodus'
van de centrale vergrendeling
Ruitenwisser achter met
Ruitenwisser voor met twee snelheden en
snelheidsafhankelijke interval en sproeier,
variabele interval
automatische activering bij inschakelen
achteruit-versnelling
Soft-touch dashboard uitgevoerd in zwart
Spiegelkappen, zijstootstrips en diffuser in
achterbumper uitgevoerd in hoogglans zwart
Stoel bestuurder en passagier in lengte en
Strips in grille, zijstootstrips en op
hoek verstelbaar
achterklep uitgevoerd in gris
Stuurwiel- en deurpaneel inleg uitgevoerd
Stuurwiel in hoogte en diepte verstelbaar
in Gris
Twee bekerhouders voor en achter
USB- en 3,5 mm jack aansluiting
Verlichting in bagageruimte
Verwarming en ventilatie met vier
snelheden
Waarschuwingslampje niet bevestigen
Zij-airbags voor
gordel bestuurder en niet gesloten portieren
Zonneklep bestuurder met afschermbare
make-up spiegel en kaartinsteekvak

