Espaço Novo

14.950 €

Renault Mégane 1.5 dCi Dynamique S/S (110cv) (5p)

Características gerais:
Ano: 2017
Mês: 02
Cor: Prata
Potência: 110 cv
CO2: 95 g/Km

Combustível: Diesel
Cilindrada: 1461 cc

Kms: 140.000
Lugares: 5

Equipamento:
Som, Multimédia e Navegação:
Sistema de Navegação/GPS
Bluetooth
Cruise control
Entrada USB
Rádio
Sensores de Estacionamento
Volante Multifunções

Ar condicionado automático
Chave inteligente
Ecrã consola central
Entrada USB
Sensor de Chuva
Sistema de Navegação/GPS

Bluetooth
Computador de bordo
Ecran tátil
Kit de telefone "Mãos Livres"
Sensor de Luz
Sistema Start/Stop

ABS
Alerta sobre cintos de segurança
Controlo de estabilidade
Fecho automático de portas

Alarme
Alerta sobre manutenção
Direcção assistida
Fecho central

Sistema ajuda ao arranque em
inclinação
Sistema imobilizador

Sistema controlo de tração

Alarme
Chave inteligente
ESP - Prog. Estab. Electrónica
Interruptor - desativação de
airbags
Sistema de controlo de pressão
dos pneus
Sistema Start/Stop

Segurança e Performance:

Sistema ISOFIX

Airbag:
Airbag cortina dianteiro
Airbag do passageiro

Airbag cortina traseiro
Airbags laterais

Airbag do condutor

Interior e Conforto:
Apoio de braço dianteiro
Apoio de braço traseiro
Cruise control adaptativo
Espelhos regulação elétrica
Vidros eléc. dianteiros e traseiros

Ar condicionado automático
Retrovisor anti-encadeamento

Bancos:
Bancos dianteiros c/apoio lombar
Sensores:
Câmara de estacionamento
traseira

Sensor de chuva
Sensores de estacionamento

Sensor de luz
Sistema de parqueamento

Faróis direcionais

Faróis diurnos frontais

Retrovisores c/ reg. eléctrica

Retrovisores c/anti
encandeamento

Faróis:
Faróis de nevoeiro
Exterior e Ambiente:
Gancho de reboque
Luzes:
Luzes presença LED
Retrovisores:
Retrovisores aquecidos

Retrovisores c/recolha
automática
Volante:
Volante desportivo

Volante em pele

Volante multifunções

Notas do vendedor:
Renault Mégane 1.5 DCI Dynamic S 2017 Viatura em estado de conservação como novo sem nada apontar. Bastante
equipamento, excelentes consumos. Equipamento a destacar: Farois de nevoeiro, sensor luminosidade, faróis diurnos,
faróis dianteiros e traseiros em led, retrovisores aquecidos com regulação elétrica e recolha automática, vidros
eléctricos, apoio de braço, encostos de cabeça traseiros, volante em pele regulável em profundidade, volante
multifunções regulável em altura e profundidade, airbags laterais/condutor/passageiros, isofix, esp controle electrónico
de estabilidade, chave inteligente, sensores de chuva, abs, fecho automático das portas em andamento, controle de
pressão dos pneus, sensores de estacionamento, sistema de navegação gps, caixa automática, eds bloqueio
eletrónico do diferencial, sistema de ajuda ao arranque em inclinação, start & stop, fecho central c/ comando, entrada
usb, bluetooth, computador de bordo, sistema de navegação gps, cruise control.

