Autobedrijf Van Roon
Stad en Landschap 39, 2923 BK Krimpen aan den IJssel

Renault Captur
TCe 90pk GPF Intens

Specificaties

Fabrieksgarantie

Prijs:

€ 23.995,-

BTW/marge:

BTW

Bouwjaar:

04-2021

Kilometerstand:

12.559 km

Kenteken:

K184VN

Carrosserie:

Terreinwagen

Brandstof:

benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1198 kg

Motor:

999 cc, 67 kW

Kleur:

Wit

Lak soort:

basis/uni

Bekleding:

stof

Op deze auto krijgt u Fabrieksgarantie.
Neem voor de garantievoorwaarden contact met ons op.

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Boordcomputer, Centrale deurvergrendeling, Cruise Control, Elektrisch
bedienbare buitenspiegels, Lichtmetalen velgen, Parkeersensor, Radio CD speler, Stuurbekrachtiging2 USB-aansluitingen en
3.5mm Jack-aansluiting, 2 USB-aansluitingen in de achterzijde van de middenconsole om apparaten op te laden, 12V aansluiting
in achterzijde middenconsole, 12V aansluiting in voorzijde middenconsole, Achterbankleuning neerklapbaar in 2 delen (1/3-2/3),
Achterbank verschuifbaar over 16cm voor grotere bagageruimte of meer beenruimte voor de achterpassagiers, Achterspoiler in
dakkleur, Active Emergency Braking System met voetgangers- en fietserdetectie, Ambianceverlichting in voorportieren, Antenne
20 centimeter, Antiblokkeersysteem (ABS) met elektronische remkrachtverdeling (EBV) en noodstopbekrachtiging (BAS),
Armsteunen voorportieren in softtouch materiaal met kunstleder nerf in Noir, Automatisch dimmende binnenspiegel,
Automatische portiervergrendeling bij het wegrijden (uitschakelbaar, ontgrendelt automatisch bij een aanrijding), Bagageruimte
met dubbele bodem, Bandenreparatieset, Bandenspanningcontrolesysteem, Bekleding kunstleder TEP/stof ‘Noir Gris’,
Bluetooth® handsfree telefoonbediening en audiostreaming (A2DP), Bovenzijde deurpanelen afgewerkt in softtouch materiaal
met kunstleder nerf in Noir, Bovenzijde grille in hoogglans zwart met sierstrip in chroomkleur, Buitenspiegelkappen in kleurstelling
van dak, C-Shape LED achterlichten, C-Shape LED dagrijverlichting, Decoratie dashboard van softtouch materiaal met
kunstleder nerf in Noir, Decoratie ventilatieroosters in chroomkleur, Deurpanelen afgewerkt in softtouch materiaal met kunstleder
nerf in Noir, Driving eco2, analyseert uw rijstijl en geeft advies voor het optimaliseren van uw verbruik, EASY LINK
multimediasysteen met 7'' touchscreen zonder navigatie, ECO-mode, Eiland rond versnellingspookknop van softtouch materiaal
kunstleder nerf in antraciet, Elektrisch bedienbare portierruiten vóór en achter met sneltoets voor bestuurder, Elektrische
handrem met autohold functie, Elektronische Stabiliteits Controle (ESC) met tractiecontrole (ASR), Emergency Call,
Gordijnairbags vóór en achter, Grootlichtassistent, Hill-start assist, Hoofdsteun zitplaatsen vóór en achter in hoogte verstelbaar,
Inleg in voorscherm in chromekleur, Inleg stuurwiel met chromen accenten met satijnglans, Instrumentenpaneel met 7'' TFT
kleurenscherm, ISOFIX-bevestigingssysteem voor kinderzitjes buitenste zitplaatsen achter en passagierstoel vóór, Lane
Departure Warning met Lane Keep Assist, LED interieurverlichting vóór en achter, LED PURE VISION koplampen met hoog

vermogen, Licht grijze bekleding A-stijl van kunststof, Licht grijze hemelbekleding van premium zachte stof, Lichtmetalen wielen
17'' ‘Bahamas’, Lichtsensor, Luchtinlaten in hoeken voorbumper in zwart met chromen accenten, Magic-drawer dashboardkastje
met verlichting, Mechanisch kinderslot, Middenarmsteun vóór met opbergvak, Omlijsting instrumentenpaneel in chroomkleur met
satijnglans, Omlijsting versnellingspookknop in chroomkleur met satijnglans, Ondersteuning Apple CarPlayTM en Android
AutoTM, Portierhandgrepen in carrosseriekleur, Privacy glass zijruiten achter en achterruit, R-Plug & Radio DAB+ met 2
speakers, 2 tweeters, 2 bi-cone speakers en stuurkolombediening, Regensensor, Renault Handsfree Card voor openen, sluiten
en starten zonder sleutel, Renault Multi-Sense®, Richtingaanwijzer met 'snelwegfunctie', Safe Distance Warning,
Schakelindicator, Sierstrip onder zijruiten lopend tot achterklep in chromekleur, Sierstrip op hoeken achterbumper in chroomkleur,
Sierstrip tussen ventilatieroosters met afwerking in geborsteld aluminium-look, Skidplates vóór en achter in silvergrijs, Softtouch
dashboard, Stoel bestuurder en passagier in lengte en hoek verstelbaar, Stoel bestuurder in hoogte verstelbaar, Stoel passagier
in hoogte verstelbaar, Stuurwiel in hoogte en diepte verstelbaar, Stuurwiel met TEP leder bekleed en bediening cruise control en
snelheidsbegrenzer, Traffic Sign Recognition (op basis van informatie camera), Two-tone kleurstelling, Variabele elektrische
stuurbekrachtiging, Veiligheidsgordels met dubbele gordelspanner zitplaatsen bestuurder en passagier vóór, Veiligheidsgordels
met spankrachtbegrenzer buitenste zitplaatsen achter, Ventilatieroosters voor de achterpassagiers, Verhoogde middenconsole
met 2 bekerhouders, Versnellingspookknop met leder bekleed en chromen afwerking aan de bovenzijde, Zijarbags vóór,
Zijstootlijsten in zwart met sierstrip in chroomkleur, Zonder dakrails, Zonneklep met verlichte make-up spiegel voor bestuurder en
passagier vóór

Opmerkingen
Deze auto bieden wij u aan inclusief:
* 6 maanden Bovag garantie
* 12 maanden mobiliteitsgarantie
* Onderhoudsbeurt conform fabrieksvoorschrift
* Minimaal 12 maanden APK
* Interieur en exterieur intensief gereinigd
* gecontroleerde kilometerstand bij Nationale
Autopas
U bent van harte welkom.
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (6 maanden); BOVAG 40-Puntencheck; BOVAG Afleverbeurt

Deze auto is door u geselecteerd op www.honda-vanroon.nl

Tel: 0180 515237, Fax: 0180 511350

Voor meer informatie en een proefrit: Autobedrijf Van Roon, Stad en Landschap 39, 2923 BK Krimpen aan den IJssel

E-mail: info@honda-vanroon.nl

