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Volkswagen Golf
2.0 TDI 150pk Aut.7 Style
Bouwjaar:

2020 (17 augustus 2020)

Massa:

1.365 kg

Max trekgewicht:

1.600 kg

Tellerstand:

45.985 km

Bekleding:

Stof

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Diesel

Kenteken:

P-720-KS

Transmissie:

Automaat

Vermogen:

150 PK

€ 29.940,Exterieur
LED koplampen

Lichtmetalen velgen 18"

Parkeer assistent

LED achterlichten

Metaalkleur

Parkeersensor achter

Parkeersensor voor

Infotainment
DAB ontvanger

Multimedia-voorbereiding

Navigatiesysteem full map + hard disk

Audio installatie

Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth

Stuurwiel multifunctioneel

Interieur
Cruise control adaptief

Voorstoelen verwarmd

Armsteun voor

Binnenspiegel automatisch dimmend

Electronic climate controle

Regensensor

Veiligheid
Alarm klasse 1(startblokkering)
Verkeersbord detectie

Autonomous Emergency Braking

Overige
Connected services

Draadloze telefoonlader

Kruisend verkeer detectie

Hij is eﬃciënt in het verbruik en bovendien comfortabel en ruim. Standaard is hij voorzien van een uitstekende wegligging en achter het stuur
voelt u zich meteen thuis. Dat kan alleen maar een Volkswagen zijn. Deze Golf beschikt daardoor over alle kwaliteiten die u in uw nieuwe auto
zoekt. Volkswagen-rijders weten het: een VW is gebouwd voor duurzaamheid. Deze Golf is een goed onderhouden auto en hij verkeert in een
prima conditie. De aandrijving van deze Volkswagen wordt verzorgd door een viercilinder dieselmotor en een automatische transmissie. Deze
Volkswagen Golf heeft verwarmbare voorstoelen, voor zowel bestuurder als bijrijder. In deze auto proﬁteert u onder andere ook van: 18 inch
lichtmetalen velgen, led-achterlichten en metallic lak.
Audio-installatiesysteem en navigatiesysteem met harde schijf zijn gecombineerd. Zo wordt zelfs gesproken route-informatie een luisterervaring!
En dankzij bluetooth klinkt uw favoriete playlist geweldig, evenals de radio met DAB+. Telefoonaccu in het rood? Laad ‘m simpel op met de
draadloze oplaadmogelijkheid voor telefoons. Tot de standaard uitrusting van deze auto hoort ook electronic climate control. Wanneer u links
afslaat, analyseert de kruisend verkeer detectie uw rijrichting en anticipeert op mogelijke tegenliggers. Dreigt een aanrijding, dan reageert het
systeem direct. De regensensor reageert op de neerslag die op de voorruit belandt. Van een paar spatjes tot een hoosbui: de ruitenwissers weten
wat ze te doen staat. Inparkeren zonder angst voor schade. De parkeersensoren helpen u om moeiteloos in de kleinste parkeervakken te
manoeuvreren. Als u de adaptive cruise control inschakelt, regelt de auto zelf de snelheid en de afstand tot de auto voor u.
In de Volkswagen Golf heeft uw veiligheid en die van uw omgeving prioriteit. Belangrijk voor uw veiligheid en die van uw passagiers is de
verkeersbord-detectie in deze auto.
Even bellen voor een afspraak en deze Volkswagen staat voor u klaar!

