Renault Megane Zen Blue dCi
116
Cod :

12030

An Fabricatie :

2019

Kilometraj :

2 KM

Capacitate cilindrica :

1461 cmc

Putere :

116 CP

Tip combustibil :

Motorina

Cutie de viteze :

6+1 Manuala

Clasa de poluare :

E6

Numar locuri :

5

Culoare :

Gris Platine

19.980 €

TVA Inclus

TVA deductibil : DA

Dotari
Mânerele ușilor culoarea caroseriei

Jante de oțel 16 Flexwheel, design Complea

Lumini de zi 3D LED, Edge Light

Stopuri spate cu lumini de zi 3D LED

Schimbător de viteze îmbrăcate în piele

Lumini de semnalizare LED în oglinzile laterale

Tapițerie textilă de culoare neagră

Volan de piele

Tablou de bord cu indicatoare analogice și digitale

Indicator de schimbare a treptei de viteză (numai pentru cutia de
viteze manuală)

Functie Stop & Start

Sistem de recuperare a energiei la frânare (Energy Smart
Management)

Banchetă spate rabatabilă 1/3-2/3

Consola centrală înalta cu cotieră și spațiu de depozitare inclus

Geamuri electrice față și spate cu impuls

Închidere centralizată cu cheie de acces/demaraj retractabilă

Lunetă cu sistem de încălzire și stergator inclus

Funcție ECO MODE pentru reducerea consumului de carburant

Oglinzi retrovizoare reglabile electric și degivrante

Scaun pentru șofer reglabil manual pe înălțime/lombar

Scaune față reglabile manual, cu funcție de reglare a înălțimii
pentru șofer

Senzor de presiune pneuri

Senzor de ploaie/lumina cu pornire automată a luminilor și
stergătoarelor de parbriz

Priza accesorii 12v pentru pasagerii spate, plasată în consolă
mediană

Aﬁșaj pentru temperatura exterioară

Volan reglabil în înălțime și profunzime

Radio cu aﬁșaj pe 3 linii, 4,2'' , Bluetooth, USB și mufă Jack, 4
difuzoare

ABS

Sistem de asistență la frânarea de urgență (AFU)

Airbaguri frontale șofer și pasager + Airbaguri laterale bazin/torace
pentru șofer și pasager față +

Airbag pasager deconectabil

Semnal de avertizare pentru necuplarea centurilor de siguranță

Centuri de siguranță pentru locurile din față reglabile pe înălțime

Puncte de ﬁxare Isoﬁx pentru scaun copil (cele două locuri laterale
spate)

ESP (sistem de stabilitate electronică a autovehiculului)

Asistență la pornirea în pantă (HSA)

Roată de rezervă dimensiuni normale

Tempomat - limitator de viteză (Cruise Control)

Senzori de parcare spate, Sistem de asistență la parcarea cu
spatele (senzori acustici)

Proiectoare de ceață

Pachet climă și senzor de ploaie
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