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Volkswagen Passat
Variant 1.6 TDI 120pk Aut.7 Highline
Bouwjaar:

2015 (22 april 2015)

Massa:

1.400 kg

Max trekgewicht:

1.500 kg

Tellerstand:

148.578 km

Bekleding:

Stof

Carrosserie:

Stationwagon

Brandstof:

Diesel

Kenteken:

5-ZVK-96

Transmissie:

Automaat

Vermogen:

120 PK

€ 16.940,Exterieur
Buitensp.elektr.inklap en aut. dimmend

Buitensp.elektr.inklap en aut. dimmend

Buitenspiegel(s) automatisch dimmend

Buitenspiegel(s) automatisch dimmend

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Chroom delen exterieur

Dakrails

Dimlichten automatisch en regensensor

Elektrisch glazen panorama-dak

Elektrisch glazen panorama-dak

Elektronisch Sper Diﬀerentieel

Extra getint glas

Extra getint glas

Grootlichtassistent

Grootlichtassistent

Keyless entry

LED achterlichten

LED koplampen

LED koplampen

Lichtmetalen velgen 17"

Lichtmetalen velgen 18"

Metaalkleur

mistlampen voor

Parkeersensor voor en achter

Ruitensproeiers verwarmbaar

Trekhaak elektrisch uitklapbaar

Infotainment
Audio-navigatie full map + hard disk

Audio-navigatie full map + hard disk

Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth

Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth

Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth

Multimedia-voorbereiding

Radio cd speler

Spraakbediening

Spraakbediening

Stuurwiel multifunctioneel

Interieur
Airco (automatisch)

Airco separaat achter

Binnenspiegel automatisch dimmend

Boordcomputer

Comfortstoel(en)

Cruise control adaptief

Elektrische ramen voor en achter

Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel

Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel

Lederen/alcantara bekleding

Lederen stuurwiel en versnellingspook

Lendesteunen (verstelbaar)

Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk

Stuur verstelbaar

Voorstoel(en) met massagefunctie

Voorstoel(en) met massagefunctie

Voorstoelen in hoogte verstelbaar

Voorstoelen verwarmd

Milieu
Start/stop systeem

Veiligheid
Achteruitrijcamera

Achteruitrijcamera

Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Alarmsysteem

Alarmsysteem

Anti Blokkeer Systeem

Anti doorSlip Regeling

Bandenspanningscontrolesysteem

Dodehoek detector

Dodehoek detector

Elektronisch Stabiliteits Programma

Hill hold functie

Rijstrooksensor

Rijstrooksensor

Verkeersbord detectie

Vermoeidheids herkenning

Overige
Aanhanger assistent

Advance-pakket

Assistance pakket

Connectivity-pakket

Cruise control adaptief met stop&go en stuurhulp

Cruise control adaptief met stop&go en stuurhulp

ErgoComfort bestuurdersstoel

Executive Plus-pakket

Uitparkeer waarschuwing

Uitparkeer waarschuwing

Ontdek de vele kwaliteiten van de Volkswagen Passat Variant. Met zijn tijdloze design, zijn krachtige motor en zijn vele veiligheidssystemen laat
deze auto u versteld staan. 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 Passat Variant duidelijk te zien is. Deze auto heeft slechts één eigenaar gehad, de onderhoudshistorie is bekend. Er is
een rijke uitrusting aanwezig in deze auto, waar onder meer ook stoelverwarming bij hoort. Voor extra lichtinval en een frisse luchtstroom zorgt
het elektrisch bediende panoramadak. Met een druk op de knop gaat de elektrische achterklep open. Ook 18 inch lichtmetalen velgen, trailer
assistent, aluminium dakrailing, extra getint glas, half leder en half alcantara bekleding, led-achterlichten, verstelbare lendesteunen, metallic lak,
verwarmde ruitensproeiers, elektrisch bediende ramen en elektrisch inklapbare buitenspiegels zijn aan boord.
In deze auto kunt u de belangrijkste functies bedienen met uw stem. Het navigatiesysteem met harde schijf brengt u soepel en vlot naar uw
bestemming. Of het buiten nu warm is of koud, dankzij automatische airconditioning is het binnen altijd behaaglijk. Met de achteruitrijcamera ziet
u precies wat er achter de auto gebeurt. Met adaptive cruise control houdt de auto zelfstandig afstand tot uw voorligger. Een
veiligheidsverhogende optie waarmee u comfortabel onderweg bent. De elektrisch inklapbare trekhaak is onzichtbaar gemonteerd. Met een
eenvoudige beweging verschijnt de trekhaak zodra u deze nodig hebt.
De nieuwste veiligheidssystemen komen in deze Volkswagen Passat Variant samen. Dat de auto steeds meer taken van de bestuurder overneemt,

merkt u bijvoorbeeld aan het systeem voor verkeersbord-detectie in deze auto. Deze auto waarschuwt de bestuurder als die tekenen van
vermoeidheid vertoont en kan zo ernstige ongelukken voorkomen. Hill hold control houdt de handrem vast op een helling. Wegrijden was nog
nooit zo gemakkelijk.
Er is ook een tellerrapport van Nationale Autopas, dat geeft u zekerheid over de kilometerstand van deze auto. Meer weten? Neem nu contact met
ons op voor een afspraak.

