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Volkswagen Polo
1.0 TSI 95pk Comfortline Business
Bouwjaar:

2018 (17 mei 2018)

Massa:

1.045 kg

Max trekgewicht:

1.000 kg

Tellerstand:

82.276 km

Bekleding:

Stof

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Kenteken:

SN-050-V

Transmissie:

Handgeschakeld

Vermogen:

97 PK

€ 15.440,Exterieur
Lichtmetalen velgen multi-spaaks 16"

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Buitenspiegels in carrosseriekleur

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Dimlichten automatisch

Elektronische remkrachtverdeling

LED dagrijverlichting

mistlampen voor adaptief

Infotainment
Navigatiesysteem full map

Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth

Multimedia-voorbereiding

Radio cd speler

Stuurwiel multifunctioneel

Telefoonintegratie

Interieur
Airco

Armsteun voor

Cruise control adaptief

Achterbank in delen neerklapbaar

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

Boordcomputer

Elektrische ramen achter

Elektrische ramen voor

Hoofdsteunen actief

Lederen stuurwiel

Lederen versnellingspook

Passagiersstoel in hoogte verstelbaar

Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk

Stuur verstelbaar

Milieu
Start/stop systeem

Veiligheid
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

Overige
Achteropkomend verkeer waarschuwing

Apk t/m 17-05-2024. De eerstvolgende beurt dient over 4.500 kilometer te worden uitgevoerd.
Een auto is meer dan een vervoermiddel. De juiste auto kan uw leven verrijken, door zijn comfort, zijn smaakvolle vormgeving en door de
rijervaring die hij biedt. Dat geldt bijvoorbeeld voor deze Volkswagen Polo, die uitblinkt door zijn design maar vooral ook om zijn rijkwaliteiten.
Zoals het een echte Volkswagen betaamt, verkeert deze Polo in uitstekende conditie. De benzinemotor met handgeschakelde vijfversnellingsbak
levert uitstekende rijprestaties. Bij de rijke uitrusting horen ook 16 inch lichtmetalen velgen, actieve hoofdsteunen, elektrisch bedienbare ramen
achter, elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.
Met één druk op de knop blaast de airconditioning een koele bries door het interieur. Op een drukke weg heeft u soms ogen in uw achterhoofd
nodig. De sensoren aan de achterzijde nemen die functie over en geven een achteropkomend verkeer waarschuwing als een achterligger te dicht
op u zit. Als u de adaptive cruise control inschakelt, regelt de auto zelf de snelheid en de afstand tot de auto voor u. Met lederen versnellingspook,
verstelbaar stuur, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening is deze auto helemaal compleet.
Met de nieuwste technologieën aan boord is deze Volkswagen in staat om zelf te reageren op potentieel gevaarlijke situaties op de weg. Kopstaartbotsingen vormen een belangrijk deel van de meest voorkomende aanrijdingen. De forward collision warning van deze auto voorkomt zulke
botsingen geheel of reduceert de ernst van de schade aanzienlijk.
Een proefrit levert het overtuigende bewijs. Bel nu!

