Renault Espace V (2015-)
Full Led, panorama, automat, opłacony
78 900 PLN brutto
Wersja

Rok produkcji
2017

Nadwozie
mini-van

Paliwo
diesel

Poj. silnika
1.6

Moc silnika
160 KM

Przebieg
80 000 km

Skrzynia biegów
automatyczna

Liczba drzwi
5

Napęd
przod

Kolor
brązowy

VIN
VF1RFC003569687
65

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA

ABS

1dysm

DANE KONTAKTOWE

Bartosz Maliczkowski
35-230 Rzeszów,
ul. Warszawska 73
tel: 509 603 456,
509 603 455,
17 852 80 89
email: biuro@motolider.com.pl

BAS/AFU - system wspomagania nagłego
hamowania

asystent pasa ruchu

automat. hamulec postojowy

automatyczne światła

blokada drzwi podczas jazdy

czujnik martwego pola

czujniki deszczu

czujniki parkowania - przód

czujniki parkowania - tył

kamera cofania

kontrola trakcji (ASR)

ogranicznik prędkości

poduszka pow. chroniąca kolana

poduszka pow. kierowcy

poduszka pow. pasażera

poduszki pow. boczne - przód

poduszki pow. kurtynowe - przód

poduszki pow. kurtynowe - tył

stabilizacja toru jazdy (ESP)

uchwyt ISOFIX

światła do jazdy dziennej

HUD (wyświetlacz przezierny)

asystent parkowania

elektrochromatyczne lusterko wsteczne

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

elektryczne szyby tylne

elektrycznie ustawiane fotele

kierownica wielofunkcyjna

klimatyzacja: automatyczna 2-strefowa

klimatyzowany schowek

podgrzewana tylna szyba

podgrzewane fotele

podgrzewane tylne siedzenia

radio fabryczne z CD i MP3

regulowana kierownica

smartcard / hands free / smartkey

tempomat

wspomaganie kierownicy

aluminiowe felgi

bluetooth

centralny zamek

dach szklany - panoramiczny

gniazdo USB

immobiliser

komputer pokładowy

nawigacja satelitarna

przyciemniane szyby

wyjście aux

światła LED

INFORMACJE DODATKOWE
stan bardzo dobry

OPIS POJAZDU

Renault Espace 1.6 DCI 160KM automat importowany z Francji. Samochód z
gwarancją przebiegu.
Dobry diesel, automat, siedmioosobowy, w bogatej wersji
- reflektory Full Led z automatyczną zmianą
- dach panoramiczny
- el. klapa bagażnika
- el. fotel z funkcją masażu
- podgrzewane fotele z przodu i z tyłu
- asystent parkowania równoległego
- czujniki park. przód i tył, kamera
- asystent pasa,
-czujniki "martwego pola" , alarm zbliżeniowy, rozpoznawanie znaków
- tempomat
- wyświetlacz HUD
- rozbudowane multimedia R-Link
- wolne ręce
- Multi Sense
Samochód po wszystkich opłatach.
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