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Volkswagen Golf
Variant 1.6 TDI 115pk Aut. Highline Business R
Bouwjaar:

2018 (25 april 2018)

Massa:

1.295 kg

Max trekgewicht:

1.500 kg

Tellerstand:

105.098 km

Bekleding:

Alcantara

Carrosserie:

Stationwagon

Brandstof:

Diesel

Kenteken:

SK-265-N

Transmissie:

Automaat

Vermogen:

116 PK

€ 22.740,Exterieur
LED koplampen

R-Line Exterieur

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Buitenspiegels in carrosseriekleur

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Dakrails

Dimlichten automatisch

Elektronische remkrachtverdeling

Elektronisch Sper Diﬀerentieel

Extra getint glas

LED achterlichten

LED dagrijverlichting

Metaalkleur

Parkeersensor voor en achter

Sportonderstel

Infotainment
Audioinstallatie met cd-speler

Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth

DAB ontvanger

Multimedia-voorbereiding

Navigatiesysteem full map

Spraakbediening

Stuurwiel multifunctioneel

WiFi voorbereiding

Interieur
Airco (automatisch)

Cruise control adaptief

Sportstoelen

Achterbank in delen neerklapbaar

Armsteun achter

Armsteun voor

Binnenspiegel automatisch dimmend

Boordcomputer

Elektrische ramen achter

Elektrische ramen voor

Hoofdsteunen actief

Lederen stuurwiel

Lederen versnellingspook

Lendesteunen (verstelbaar)

Regensensor

Stuurbekrachtiging

Stuur verstelbaar

Velours bekleding

Voorstoelen in hoogte verstelbaar

Milieu
Start/stop systeem

Veiligheid
Achteruitrijcamera

Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) knie

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 3

Anti Blokkeer Systeem

Anti doorSlip Regeling

Autonomous Emergency Braking

Bandenspanningscontrolesysteem

bots waarschuwing systeem

Brake Assist System

Elektronisch Stabiliteits Programma

Hill hold functie

Vermoeidheids herkenning

Overige
Apple Carplay/Android Auto

Achteropkomend verkeer waarschuwing

Bots herkenning systeem

Connected services

Half alcantara / stof bekleding

Variabele stuuroverbrenging

Vervolgbotsing preventie

Volledig digitaal instrumentenpaneel

Apk t/m 25-04-2023.
Een Volkswagen pik je er altijd uit, want je herkent hem aan zijn dynamische styling, aan zijn degelijke bouw en aan zijn sportieve lijnen. Dat geldt
ook voor deze Golf Variant, die met zijn eigentijdse design helemaal past in het moderne straatbeeld. Niet voor niets is de vraag naar gebruikte
Volkswagens zo groot, want de kwaliteit staat ook na een aantal jaren nog buiten kijf, zoals aan deze Golf Variant duidelijk te zien is. De
onderhoudshistorie van deze auto is bekend. Deze diesel heeft een automatische transmissie. Goeie looks? Jazeker! Maar de sportstoelen zorgen
ook voor een goed gesteunde en comfortabele zit. Natuurlijk behoren sportonderstel, aluminium dakrailing, extra getint glas, led-achterlichten,
verstelbare lendensteunen, actieve hoofdsteunen, metallic lak, elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch verstelde en verwarmde
buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank ook tot de uitrusting van deze complete auto.
Voor de veiligheid op de weg is het goed dat u uw ogen op de weg kunt houden en uw handen aan het stuur. Want het audio-installatiesysteem,
met dab-ontvangst, en het full map navigatiesysteem bedient u vanaf het stuurwiel en met spraakbediening. Nooit meer te warm of te koud. De
automatische airconditioning zorgt altijd voor de temperatuur die u kiest. De auto neemt u werk uit handen doordat hij zelf veel in de gaten
houdt. Een regensensor en een automatisch inschakelbare verlichting nemen waar wanneer de ruitenwissers en het licht aan moeten en de
adaptive cruise control zorgt automatisch voor de juiste afstand tot uw voorligger. Bij het wisselen van rijbaan kan een dode hoek ontstaan
waardoor achterliggers te dichtbij kunnen komen. De achteropkomend verkeer waarschuwing geeft in dat geval automatisch een signaal. Ook
lederen versnellingspook, verstelbaar stuur, automatisch dimmende binnenspiegel, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening zijn aan boord.
Als bestuurder van deze Volkswagen bent u nooit alleen. U wordt onderweg bijgestaan door technologische hulpmiddelen die samen met u de
weg in de gaten houden. Als het nodig is, grijpen ze zelfs in, door te remmen of bij te sturen. In een noodsituatie waarschuwt forward collision
warning bij een dreigende aanrijding met een voorligger. Bij concentratieverlies van de bestuurder geeft vermoeidheidsherkenning automatisch
een waarschuwingssignaal.
Natuurlijk bent u van harte welkom om deze Volkswagen in ons bedrijf te komen bekijken. Laat u ons weten wanneer u wilt komen?

