
RENAULT CLIO SPORT BOOMCAR

Renault CLIO met superieure AUDIO installatie ROCKFORD
FOSGATE 6000W RMS

Startdatum Thursday 02 August 2018 14:00

Bezichtiging Wednesday, August 8, 2018 from 15:00 to 17:00
BE-2630 Aartselaar, Helststraat 47

Einddatum Dinsdag 14 augustus 2018 vanaf 18:00

Afgifte Wednesday, August 22, 2018 from 09:00 to 12:00
BE-2630 Aartselaar, Helststraat 47

Online bidding only!

www.moyersoen.be

Voor meer informatie en voorwaarden:

14/08/2018 06:00
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439 RENAULT Clio 1.5 DCI

Category: Car.
Fuel: diesel
Transmission: manually
Kilometer reading: 63313 km.
1st inscription: 18/05/2006
Color: gray
Engine capacity: 1461 cc.
Engine power: 63 Kw.
Emission category: Euro 4
Emission CO²: 117 gr/km.
VIN: VF1CRCF0H34419237
Number of keys: 2

Option(s): air conditioning, on board computer, central lock, cruise controle,
electrical windows, leather interior, alloy wheels, fog lights, radio/cd, sport
seats.
Extra info/options: Uitgebouwde Renault Clio met polyesteren muziek
inbouw van het merk Rockford Fosgate goed voor 6000 Watt rms power
deze wagen heeft vele prijzen gewonnen zoals Belgisch kampioen sound
quality EMMA en Europese prijzen . Ook op vele beurzen gestaan zowel in
Belgie, Duitsland en Nederland deze installatie is volledige actief gestuurd
dus met een 3 weg speakersysteem in de deuren gebouwd en met
subwoofers en extra speakers in de koffer de wagen is ook helemaal
gedempt tegen trilling en beter klank kwaliteit als ook extra batterijen alles is
door een gespecialiseerde vak man gemonteerd dus daardoor ook volledige
in orde voor de autokeuring
Opties buitenkant
       -      Velgen bellini belle 18 duims chroom black
       -      Vering regelbare schroefkit merk KW variant 1
       -      Voor,zij en achter bumpers van het merk giacuzzo
       -      Dakspoiler GT line
       -      Getinte ramen
Opties interieur
- Zetels overtrokken in Leer met alcantara en borduring in hoofdsteunen
- Dakhemel en zijpanelen mee overtrokken in alcantara als de zetels
- Alu Sportpedalen Sparco
- Sportstuur Renault sport
- Led verlichting rood in dakhemel , voeten, deurpanelen, subwooferkist en
kofferklep
- Dvd speler met multimedia player en 7 lcd tv schermpjes ingebouwd in
polyester
Muziek installatie volledig in polyester
- Radio pioneer PRS 99 topmodel van pioneer
- 1 x 3 sixty.2  Interactive signal processor
- 2 x versterker T600-2  Power reeks
- 2 x versterker T400-4  Power reeks
- 1 x versterker T2500-1BCDP Power reeks
- 4 Subwoofers rockford fosgate Power T1 12 Inch 800 watt RMS
- 3 x Power speakerset T165
- 1 x Power speakerset T152
- 1 x power speakerset  10 cm mid
- 1 x power tweeterset T1T
- 5 Extra gel batterijen (2 van 1400A)  (2 van 1800A) en (1 kleintje van
620A)
- 10 farad rockford fosgate condensator

Visible damage: general use damage.

1350€
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(General use damage means all damage regarding age and mileage of
vehicle) - Consult the photos for a detailed overview.

Vehicle documents:
Certificat of conformity: present.
Certificat of inscription: present.

Maintenance booklet,
Certificat of TC valid untill: 18/05/2018


