Autobedrijf Pheifer

Bel: (0515) 41 58 25

Alexanderstraat 12
8606 VP Sneek

info@pheifer.nl
www.pheifer.nl
Bekijk op site

Volkswagen Polo
1.2 TDI 75pk BlueMotion Comfortline
Bouwjaar:

2012 (26 juli 2012)

Massa:

1.050 kg

Max trekgewicht:

800 kg

Tellerstand:

167.293 km

Bekleding:

Stof

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Diesel

Kenteken:

30-XND-6

Transmissie:

Handgeschakeld

Vermogen:

75 PK

€ 6.740,Exterieur
Trekhaak

Afst. bed. voor centr. deurvergr.

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Buitenspiegels in carrosseriekleur

Bumpers in carrosseriekleur

Centrale deurvergrendeling

Dakspoiler

Elektronische remkrachtverdeling

Getint warmtewerend glas

Lichtmetalen velgen 15"

Metaalkleur

mistlampen voor

Side-skirts

Infotainment
Audio-navigatie full map

Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth

Multimedia-voorbereiding

Radio-cd/mp3 speler

Interieur
Airco

Armsteun voor

Cruise control

Achterbank in delen neerklapbaar

Boordcomputer

Elektrische ramen voor

Lederen stuurwiel

Lederen versnellingspook

Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk

Voorstoelen in hoogte verstelbaar

Milieu
Start/stop systeem

Veiligheid
Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Anti Blokkeer Systeem

Anti doorSlip Regeling

Bandenspanningscontrolesysteem

Elektronisch Stabiliteits Programma

Geldige APK t/m 26-07-2023 en de laatste onderhoudsbeurt is uitgevoerd bij 166.140 kilometer. Volkswagen is groot geworden door op details te
letten. In alle modellen treft u slimme en handige oplossingen aan. Deze Polo heeft techniek aan aan boord die elke rit plezieriger maakt. Een
belangrijke eigenschap van iedere Volkswagen is zijn duurzaamheid. Dat ziet u ook aan deze Polo. Het is een goed onderhouden auto, de
onderhoudshistorie is bekend. In deze auto vindt u een dieselmotor en een handgeschakelde vijfversnellingsbak. Alsof het aan de pomp al niet
duur genoeg is! Daarom schakelt het start-stopsysteem de motor uit als u stilstaat. Doorrijden? Dan start de motor in een ﬂits. Verder is de
Volkswagen uitgerust met: 15 inch lichtmetalen velgen, dakspoiler, warmtewerend glas, metallic lak, elektrisch bedienbare ramen voor, elektrisch
verstelde en verwarmde buitenspiegels en in delen neerklapbare achterbank.
Het navigatiesysteem zorgt ervoor dat u snel en ontspannen op uw bestemming aankomt. Allicht is er in deze auto ook airconditioning. De cruise
control vermindert het brandstofverbruik en vergroot het comfort. De uitrusting van deze Volkswagen is met lederen versnellingspook, lederen
stuur, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening behoorlijk compleet.
Pragmatisch en veilig als deze auto is, beschikt hij over diverse veiligheidssystemen. Een mooie optie is het bandenspanningscontrolesysteem,
dat tijdig waarschuwt bij slappe banden.
Om te bevestigen dat de kilometerstand van deze auto klopt, krijgt u er ook het tellerrapport van Nationale Autopas bij. Maak nu een afspraak
voor een proefrit!

