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Volkswagen Beetle
2.0 TSi Sport 200PK DSG | 18 inch | Sportstoelen |
Bouwjaar:

2012 (29 mei 2012)

Massa:

1.339 kg

Tellerstand:

113.996 km

Bekleding:

Stof

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Kenteken:

05-XFF-2

Transmissie:

Automaat

Vermogen:

200 PK

€ 12.750,Exterieur
bi-xenon koplampen

bi-xenon koplampen

Keyless entry

Keyless entry

Lichtmetalen velgen 18 inch

Parkeersensor voor en achter

Parkeersensor voor en achter

Parkeersensor voor en achter

Spoilerpakket

Sportonderstel

Achterspoiler

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Elektrisch bedienbare achterklep

mistlampen voor

Infotainment
Bluetooth systeem

Navigatiesysteem

Orginele Audio incl. Stuurwielbediening

Audioinstallatie met cd-speler

Multimedia-voorbereiding

Multimedia-voorbereiding

Spraakbediening

Interieur
Cruise control

Keyless start

Multifunctioneel stuurwiel

Schakelmogelijkheid aan stuurwiel

Sportstoelen

Armsteun voor

Binnenspiegel automatisch dimmend

Binnenspiegel automatisch dimmend

Binnenspiegel automatisch dimmend

Boordcomputer

Elektrische ramen voor

Lederen stuurwiel

Lederen stuurwiel

Lendesteunen (verstelbaar)

Regensensor

Regensensor

Regensensor

Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk

Voorstoelen in hoogte verstelbaar

Zwarte Hemelbekleding

Veiligheid
Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Alarm klasse 3

Anti Blokkeer Systeem

Anti doorSlip Regeling

Bandenspanningscontrolesysteem

Bandenspanningscontrolesysteem

Bandenspanningscontrolesysteem

Bandenspanningscontrolesysteem

Elektronisch Stabiliteits Programma

Hill hold functie

Isoﬁx

Overige
electronic climate control

Advance-pakket

Advance pakket

Alarm Plus

Bi-Xenon koplampen

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

Cruise control

Executive-pakket

Executive pakket

Keyless Entry

Licht & Zicht pakket

Licht en zicht-pakket

Mistlampen

Multimedia aansluitbox

Park Distance Control voor en achter

Parkeer pakket

Volkswagen radio-navigatiesysteem RNS 315

De door Ferdinand Porsche ontworpen Volkswagen Kever. Waar het in 1938 voor Volkswagen allemaal mee begonnen is. De Kever groeide uit tot
het symbool van Volkswagen en behoort tot één van de best verkochte modellen aller tijden. Sinds 1997 ging Volkswagen met de Kever door
onder de naam Beetle. Het sportieve en praktische model is tot op de dag van vandaag nog steeds zeer in trek.
Recent hebben wij deze bijzonder nette en unieke Beetle mogen verwelkomen in onze voorraad. De Beetle is nieuw geleverd door Volkswagen
Witte Brug in den Haag. De Beetle is naar schema en dealer onderhouden. Zijn laatste servicebeurt is dan ook uitgevoerd bij Volkswagen
Hoogenboom te Spijkenisse op een kilometerstand van 88.718. (zie foto’s). Wanneer u kijkt naar deze Beetle is het eerste dat u opvalt de stoere
18 inch wielen. Het spoiler pakket, of de heldere Bi-Xenon koplampen. In combinatie met de kleur Candy White mag deze Beetle zich een echte
eyecatcher noemen.
Ook in het interieur is de Beetle van alle gemakken voorzien. Met alle gemakken bedoelen we; Cruise control, full-map navigatie, parkeersensoren
voor en achter, multifunctioneel stuurwiel en natuurlijk voice control om de boordcomputer te bedienen.
Ook de afwerking van carbon in het dashboard, de zwarte pianolak deurlijsten, zwarte hemel en tellers op het dashboard maakt deze Volkswagen
Beetle meer dan uniek.
Als motor heeft Volkswagen gekozen voor een 2.0 TFSI motor dat in combinatie staat met een 6-Traps DSG versnellingsbak. Deze keuze zorgt
voor 200PK en ruim 280 newton meter koppel.
Een kleine opsomming van deze gave Volkswagen Beetle. Bent u geïnteresseerd geraakt? Wij zetten de auto graag voor u klaar voor een proefrit.

