
RENAULT CLIO 1.5 DCI 85 PK 5D FAP ECO2 COLLECTION

Algemeen

Merk Renault

Model Clio

Type
1.5 dCi 85 pk 5D
FAP ECO2
Collection

Bouwjaar 2012

Kilometerstand
126.671

Brandstof Diesel

Vermogen 88 PK

UITGEBREIDE INFOMATIE

Datum eerste registratie 29-02-2012

Kenteken 05TLB4
Aantal deuren 5

Laadvermorgen 591 Liter

Cilinderinhoud 1461 CC

Aantal cilinders 4

Aantal versnellingen 5

Kleur basis

Intererieur Antraciet

Gewicht 1074" KG

Max. Trekgewicht 1200 KG

Laadvermorgen 591 Liter

BTW / Marge Marge

Verbruik stad 4.3 L/100KM

Verbruik snelweg 3.2 L/100KM

APK 01-03-2019

Bekleding Stof

€ 4.835,-



SCHAEPKENS, mobiliteit sinds 1979
Klimmenderstraat 110
6343AE Klimmen

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

OPMERKINGEN

Mooie Renault Clio 1.5 DCI 85pk 5-DEURS ECO2 o.a. voorzien van CLIMATE CONTROL,
CRUISE CONTROL, TOMTOM NAVIGATIE, LM VELGEN enz enz !!

ACCESSORIES

1/3 - 2/3 deelbare en neerklapbare
achterbank

3 Komma-vormige hoofdsteunen achter, in
hoogte verstelbaar

3-punts veiligheidsgordels met
gordelspanner en spankrachtbegrenzer achter

3-punts veiligheidsgordels vóór, in hoogte
verstelbaar, met gordelspanners en dubbele
krachtbegrenzer

15'' stalen velgen met wieldoppen ABS-remsysteem met
noodstopbekrachtiging en elektronische
remkrachtverdeler (EBV)

Achterruitverwarming Adaptieve frontairbags voor bestuurder en
passagier

Airconditioning Automatische activering van de
alarmlichten bij een noodstop

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

Bekerhouders in middenconsole

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar Binnenverlichting met vertraagde
uitschakeling

Boordcomputer met 6 functies Buitenspiegels, elektrisch verstelbaar en
verwarmbaar, aan bestuurderszijde asferisch

Buitentemperatuurmeter Carminat TomTom Navigatie met
kleurenscherm (Benelux)

Centrale vergrendeling van de portieren,
achterklep en tankklepje met
afstandsbediening

Dashboard met sierlijsten uitgevoerd in
aluminiumkleur met satijnglans

Donkere koplampbehuizing Dubbele halogeen koplampen, elektrisch in
hoogte verstelbaar

Elektrisch bedienbare ramen voor Elektrische variabele stuurbekrachtiging
Elektronische startonderbreking met

transponder en verstevigde inbraakwerende
sloten

Elektronisch geregelde airconditioning

Geluidssignaal bij vergeten verlichting te
doven of veiligheidsgordel om te doen,
minimaal brandstofpeil en niet goed gesloten
deuren

Getint glas rondom en gelaagde voorruit

Gordijnairbags vóór en achter Handgrepen passagiersplaats vóór en



buitenste zitplaatsen achter (inklapbaar en
achter met kledinghaakje)

Hoedenplank (verwijderbaar) Hoofdsteunen voor
Intelligente ruitenwissers vóór met twee

snelheden en variabele interval
Isofix bevestigingssysteem voor kinderzitjes

op de buitenste zitplaatsen achter
Kaartleeslampje voor Lederen stuurwiel en versnellingspook
Luchtrecirculatiestand Mistachterlichten, achteruitrijlampen,

derde remlicht
Mistlampen voor geïntegreerd in

voorbumper
Mogelijkheid om op afstand de portieren te

ver- en ontgrendelen
Multifunctioneel display Opbergruimte in voor- en achterportieren
Portierhandgrepen, chroomkleurig met

satijnglans
Radio Renault 4x20 W CD-speler met MP3

ondersteuning, incl. bedieningssateliet aan
stuurkolom, centaal display, 4 speakers

Sleutel met "snake-key"-technologie Snelheidsregelaar en -begrenzer
Stootstrippen flanken in carrosseriekleur Stuurwiel in hoogte verstelbaar
Uni lak Verlichting in bagageruimte
Vertraagde uitschakeling van de koplampen

(Follow me home)
Verwarming en ventilatie met vier

snelheden
Waarschuwingslampje niet bevestigen

gordel bestuurder en niet gesloten portieren
Zij-airbags voor

Zonnekleppen voor met make-up spiegels,
bestuurderszijde afschermbaar en voorzien
van parkeerkaarthouder


