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Volkswagen up!
1.0 move up! CNG BlueMotion
Bouwjaar:

2015 (28 juli 2015)

Massa:

931 kg

Tellerstand:

146.933 km

Bekleding:

Stof

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Cryogeen

Kenteken:

GR-973-P

Transmissie:

Handgeschakeld

Vermogen:

68 PK

€ 6.740,Exterieur
Parkeersensor achter

Buitenspiegels in carrosseriekleur

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Infotainment
Radio-cd/mp3 speler

Interieur
Cruise control

Achterbank in delen neerklapbaar

Airco

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

Elektrische ramen voor

Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk

Stuur verstelbaar

Milieu
Start/stop systeem

Veiligheid
Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Anti Blokkeer Systeem

Anti doorSlip Regeling

Bandenspanningscontrolesysteem

Elektronisch Stabiliteits Programma

Hill hold functie

Overige
Driver Pack

Wij hebben reeds een onderhoudsbeurt voor u uitgevoerd. Apk 02-09-2021.
Deze Up! op CNG is een echte vriend voor uw portemonnee. De voorraad aardgas is geborgen in twee aardgastanks, waarvan één in de
reservewielkuip is geplaatst en de ander zich bevindt op de vrijgekomen ruimte van de benzinetank, want die is verkleind tot 10 liter. Samen
hebben ze een capaciteit van 11 kg, waarmee een actieradius van zo’n 350 km te behalen valt. Het wegenbelasting tarief van CNG is slechts 32
euro per maand.
In het moderne verkeer hebt u achter het stuur van de Volkswagen Up! altijd de controle. Deze auto uit 2015 heeft 146.933 kilometer op de teller
staan. Een belangrijke eigenschap van iedere Volkswagen is zijn duurzaamheid. Dat ziet u ook aan deze Up!. Het is een goed onderhouden auto
van de eerste eigenaar, de onderhoudshistorie is bekend. Met deze Volkswagen is een pittige rijstijl mogelijk, terwijl de motor toch spaarzaam
met brandstof omgaat. In deze Volkswagen proﬁteert u onder andere ook van: elektrisch bedienbare ramen voor, buitenspiegels in
carrosseriekleur en in delen neerklapbare achterbank.
airconditioning koelt het interieur zodat u altijd ontspannen op uw bestemming aankomt. Met de hulp van de parkeersensoren kost inparkeren en
uitparkeren u geen enkele moeite. Natuurlijk is er ook cruise control aan boord, waarmee u meer ontspannen en zuiniger rijdt. De uitrusting van
deze auto is met verstelbaar stuur en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening behoorlijk compleet.
In de Volkswagen Up! heeft uw veiligheid en die van uw omgeving prioriteit. De hill hold control schakelt zichzelf automatisch in en uit op een
helling. Zo rijdt u zelfs op de steilste wegen soepel weg. Het bandenspanningscontrolesysteem helpt om brandstof te besparen en om de kans op
een klapband te verminderen.
Als u meer wilt weten over deze auto, dan vertellen we u dat graag. Belt of mailt u ons vandaag nog?

