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Volkswagen e-Golf
e-Golf
Bouwjaar:

2018 (2 januari 2018)

Massa:

1.515 kg

Tellerstand:

38.169 km

Bekleding:

Leder

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Elektrisch

Kenteken:

RL-224-T

Transmissie:

Automaat

Vermogen:

0 PK

€ 23.850,Exterieur
LED koplampen

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Dakspoiler

Dimlichten automatisch

Elektronische remkrachtverdeling

LED achterlichten

LED dagrijverlichting

Lichtmetalen velgen 16"

Parkeersensor achter

Parkeersensor voor

Sperdiﬀerentieel

Verwarmde voorruit

Infotainment
Navigatiesysteem full map + hard disk

Audio installatie

Multimedia-voorbereiding

Spraakbediening

Stuurwiel multifunctioneel

Interieur
Comfortstoel(en)

Cruise control adaptief

Lederen bekleding

Lederen bekleding

Achterbank in delen neerklapbaar

Airco (automatisch)

Armsteun achter

Armsteun voor

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

Binnenspiegel automatisch dimmend

Boordcomputer

Elektrische ramen achter

Elektrische ramen voor

Hoofdsteunen actief

Lederen stuurwiel

Lendesteunen (verstelbaar)

Passagiersstoel in hoogte verstelbaar

Regensensor

Sportstoelen

Sportstoelen

Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk

Stuur verstelbaar

Voorstoelen verwarmd

Voorstoelen verwarmd

Veiligheid
Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) knie

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Anti Blokkeer Systeem

Anti doorSlip Regeling

Autonomous Emergency Braking

Bandenspanningscontrolesysteem

bots waarschuwing systeem

Elektronisch Stabiliteits Programma

Hill hold functie

Vermoeidheids herkenning

Overige
Apple Carplay/Android Auto

Achteropkomend verkeer waarschuwing

Bots herkenning systeem

Leder-pakket

Oplaadmogelijkheid

Vervolgbotsing preventie

Apk t/m 02-01-2022.
Een auto is niet zomaar een vervoermiddel. Deze Volkswagen e-Golf bijvoorbeeld, onderscheidt zich door zijn krachtige design. Geavanceerde
ondersteltechniek geef hem uitstekende rijeigenschappen en maakt elke rit tot een genoegen. Het aantal kilometers dat u op een acculading kunt
rijden, is ruimschoots genoeg voor de gangbare dagelijkse ritten, en het opladen kan in de meeste gevallen ’s nachts gebeuren. Een belangrijke
eigenschap van iedere Volkswagen is zijn duurzaamheid. Dat ziet u ook aan deze e-Golf. Het gevoel van luxe is inbegrepen dankzij het lederen
interieur. Deze Volkswagen e-Golf legt bestuurder én bijrijder compleet in de watten met de verwarmbare voorstoelen. Laat die bochten maar
komen! In de sportstoelen zitten u en uw bijrijder altijd goed! De uitmonstering van deze auto wordt gecompleteerd door onder meer 16 inch
lichtmetalen velgen, dakspoiler, led-achterlichten, verstelbare lendensteunen, actieve hoofdsteunen, elektrisch bedienbare ramen achter,
elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.
Het navigatiesysteem met harde schijf en het audio-installatiesysteem bedient u met knoppen op het stuur of met gesproken commando’s. Of het
buiten nu warm is of koud, dankzij automatische airconditioning is het binnen altijd behaaglijk. De elektronische systemen in deze Volkswagen
helpen u actief om comfortabeler te rijden. Een automatisch inschakelbare verlichting en een regensensor houden de omstandigheden onderweg
in de gaten, de adaptive cruise control past uw snelheid aan ten opzichte van uw voorligger. En bij het parkeren zijn het de parkeersensoren
achter die voorkomen dat u andere voertuigen raakt. De achteropkomend verkeer waarschuwing is een mooie veiligheidsoptie, die middels
sensoren in de gaten houdt wat er onderweg achter u gebeurt. Natuurlijk behoren verstelbaar stuur, automatisch dimmende binnenspiegel,
boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening ook tot de uitrusting van deze complete auto.
Tijdens de rit wordt u als bestuurder ondersteund door verschillende systemen die de weg en uw omgeving in de gaten houden. Het forward
collision warning-systeem berekent via een sensor de afstand tot het verkeer vóór u en komt in actie als er gevaar bestaat van een botsing. Ook
is deze auto uitgerust met een systeem dat u waarschuwt wanneer u achter het stuur in slaap dreigt te vallen.
Tevens wordt deze auto geleverd met het tellerrapport van Nationale Autopas. Overtuig uzelf van deze elektrische auto en neem contact op voor
een afspraak!

