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Volkswagen Passat
1.5 TSI 150pk Highline Business R
Bouwjaar:

2019 (3 mei 2019)

Massa:

1.320 kg

Max trekgewicht:

1.600 kg

Tellerstand:

82.938 km

Bekleding:

Leder

Carrosserie:

Sedan

Brandstof:

Benzine

Kenteken:

ZD-764-P

Transmissie:

Automaat

Vermogen:

150 PK

€ 31.740,Exterieur
Elektrisch glazen panorama-dak

LED koplampen

Lichtmetalen velgen 17"

R-Line Exterieur

Buitenspiegel(s) automatisch dimmend

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Chroom delen exterieur

Elektrisch bedienbare achterklep

Elektronisch Sper Diﬀerentieel

Extra getint glas

Koplampen adaptief

LED achterlichten

Metaalkleur

mistlampen voor adaptief

Parkeersensor voor en achter

Ruitensproeiers verwarmbaar

Trekhaak

Verwarmde voorruit

Warmtewerende voorruit

Infotainment
Navigatiesysteem full map

Audioinstallatie met cd-speler

DAB ontvanger

Multimedia-voorbereiding

Spraakbediening

Stuurwiel multifunctioneel

Telefoonintegratie

Interieur
Cruise control adaptief

Sportstoelen

Voorstoelen verwarmd

Achterbank in delen neerklapbaar

Airco (automatisch)

Airco separaat achter

Aluminium interieur afwerking

Armsteun achter

Armsteun voor

Binnenspiegel automatisch dimmend

Boordcomputer

Buitentemperatuurmeter

Comfortstoel(en)

Elektrische ramen achter

Elektrische ramen voor

Keyless start

Lederen bekleding

Lederen stuurwiel en versnellingspook

Lendesteunen (verstelbaar)

pianolak interieur afwerking

Regensensor

Sportstuur

Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk

Stuur verstelbaar

Voorstoelen in hoogte verstelbaar

Milieu
Start/stop systeem

Veiligheid
Achteruitrijcamera

Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

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
Achteropkomend verkeer waarschuwing

Bots herkenning systeem

Connected services

Schakelmogelijkheid aan stuurwiel

Vervolgbotsing preventie

Volledig digitaal instrumentenpaneel

Deze zeer gunstig geprijsde Volkswagen Passat is zonder overdrijven echt een fantastische occasion. Volkswagen-rijders weten het: een VW is
gebouwd voor duurzaamheid. Deze Passat is een dealeronderhouden auto en hij verkeert in een prima conditie. De aandrijving komt voor
rekening van een benzinemotor en een automatische transmissie. Van binnen is deze Volkswagen Passat mooi uitgevoerd met een classy lederen
interieur. Deze Volkswagen Passat heeft verwarmbare voorstoelen, voor zowel bestuurder als bijrijder. Rijden met pit? Geen punt! De sportstoelen
geven steun en stevigheid! Houdt u van frisse lucht en van licht dan zit u helemaal goed met het elektrisch bediende panoramadak. De sensor
van de keyless entry herkent u op korte afstand en ontgrendelt de portieren automatisch. Tot de voorzieningen van deze auto behoren 17 inch
lichtmetalen velgen, extra getint glas, led-achterlichten, verstelbare lendensteunen, metallic lak, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch
bedienbare ramen achter, elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels en in delen neerklapbare achterbank.
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 navigatiesysteem met harde schijf bedient u vanaf het stuurwiel en met spraakbediening. Automatische
airconditioning verwarmt of koelt het interieur met een druk op de knop. Ook over uw schouder ziet u onderweg niet alles wat er aan de
achterzijde gebeurt. Daarom heeft deze Volkswagen Passat een achteropkomend verkeer waarschuwing. De snelheid en interval van de
ruitenwissers worden bij neerslag op maat aangestuurd via het regensensor. Liever gepiep dan gekraak? Dan zult u blij zijn met de aanwezige
parkeersensoren! Adaptive cruise control houdt de ingestelde snelheid vast en houdt automatisch afstand tot uw voorligger. De Volkswagen is
standaard voorzien van: sportstuur met schakelpaddels, automatisch dimmende buitenspiegels, boordcomputer, centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening en buitentemperatuurmeter.
De auto is voorzien van een trekhaak en is een uitstekende caravantrekker. De Volkswagen Passat is uw trouwe partner onderweg, want hij houdt
continu voor u de situatie op en om de weg in de gaten. Volautomatische veiligheidssystemen kunnen daarbij ingrijpen om u voor gevaarlijke
situaties te behoeden. Forward collision warning helpt u om kop-staart aanrijdingen te voorkomen. Bij concentratieverlies van de bestuurder geeft
vermoeidheidsherkenning automatisch een waarschuwingssignaal.
Dat de kilometerstand van deze auto klopt, blijkt uit het tellerrapport van Nationale Autopas. Overtuigd? Bel dan voor een afspraak!

