RENAULT MÉGANE 1.4 TCE 130PK 5-DRS COLLECTION

Algemeen
Merk

Renault

Model

Mégane

Type

1.4 TCe 130pk 5drs Collection

Bouwjaar

2013

Kilometerstand

113.152

Brandstof

Benzine

Vermogen

131 PK

UITGEBREIDE INFOMATIE
Datum eerste registratie

04-01-2013

Kenteken

94ZLX7

Aantal deuren

5

Laadvermorgen

601 Liter

Cilinderinhoud

1397 CC

Aantal cilinders

4

Aantal versnellingen

6

Kleur

metallic

Intererieur

Antraciet

Gewicht

1180" KG

Max. Trekgewicht

1300 KG

Laadvermorgen

601 Liter

BTW / Marge

Marge

Verbruik stad

8.4 L/100KM

Verbruik snelweg

5.1 L/100KM

APK

04-01-2021

Bekleding

Stof

€ 8.835,SCHAEPKENS, mobiliteit sinds 1979

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

OPMERKINGEN
Goed verzorgde en onderhouden Renault Megane. Voorzien van vele extra's zoals
Navigatiesysteem, Telefoonvoorbereiding, Cruise control, Achteruitrijcamera enz.

ACCESSORIES
1/3 - 2/3 deelbare en neerklapbare
achterbank

2 Anti-Whiplash hoofdsteunen vóór met
instelbare hellingshoek en in hoogte
verstelbaar
3-punts veiligheidsgordels met dubbele
3-punts veiligheidsgordels met
gordelspanner en spankrachtbegrenzer op de spankrachtbegrenzer op de zitplaatsen achter
zitplaatsen vóór
12V accessoire-aansluiting in de
17'' lichtmetalen velgen "Plenum"
middenconsole
ABS-remsysteem met
Adaptieve frontairbags voor bestuurder en
noodstopbekrachtiging en elektronische
passagier
remkrachtverdeler (EBV)
Airbag(s) passagierszijde vóór,
Automatische activering van de verlichting
uitschakelbaar
en ruitenwissers
Automatische portiervergrendeling bij het
Bandenreparatiekit
wegrijden (uitschakelbaar, ontgrendelt
automatische bij een aanrijding)
Beschermstrips op portieren in
Bestuurders- en passagiersstoel,
carrosseriekleur
verstelbaar in lengte en hoek
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Bestuurdersstoel met verstelbare
lendensteun
Binnenverlichting voor en achter
Boordcomputer
Buitenspiegels in carrosseriekleur
Carminat TomTom Navigatie met
kleurenscherm (Benelux)
Centrale armsteun vóór, met opbergvak
Dashboardkastje (17 liter) met verlichting
onder armsteun
Elektrisch bedienbare ramen voor en achter
Elektrische, snelheidsafhankelijke
met sneltoets en anti-klemfunctie op alle
stuurbekrachtiging
ruiten
Elektrisch verstelbare en verwarmbare
Elektronische startonderbreking met
buitenspiegels (bestuurderskant asferisch)
transponder
Elektronisch geregelde, bi-zone
Elektronisch kinderslot
airconditioning met vervuilingssensor
Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP)
Gordijn-airbags voor en achter + zij-airbags
met tractiecontrole (ASR) en
voor
onderstuurcontrole (CSV)
Halogeen koplampen, van binnenuit
Insteekvakken op de rugleuning van de
verstelbaar
voorstoelen
ISOFIX-bevestigingssysteem voor
Kaartlezer op dashboard + startknop
kinderzitjes op de buitenste zitplaatsen achter

LED-dagrijverlichting

Lederen 3-spaaks stuurwiel met bediening
snelheidsregelaar/-begrenzer
Lederen versnellingspookknop
Metaallak
Mistachterlicht
Mistlampen voor
Opbergvak in de portieren vóór
Opbergvakken in de bodem voor de
voorstoelen
Parkeersensoren achter
Portierhandgrepen in carrosseriekleur
Privacy glass zijruiten achter en achterruit
R-Plug & Radio+ (80W) met stuurbediening
Renault Handsfree Card voor handsfree
Rokers-kit (asbak en aansteker)
openen, sluiten en starten
Sierstrip dashboard met 3D cube design
Snelheidsregelaar en -begrenzer
Stoffen bekleding "Elan"
Stuurkolom in de hoogte en diepte
verstelbaar
Twee leeslampjes voor
USB- en 3,5 mm jack aansluiting
Verlichting aan de onderzijde van de voorVertraagde uitschakeling van de koplampen
en achterportieren bij het openen
(Follow me home)
Waarschuwingssignaal bij het niet dragen
Zonneklep met afschermbare make-up
van de veiligheidsgordel door de bestuurder
spiegel bestuurder en passagier

