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Volkswagen Golf
Variant 1.0 TSi 116 Pk Join
Bouwjaar:

2019 (8 januari 2019)

Massa:

1.210 kg

Max trekgewicht:

1.300 kg

Tellerstand:

10.608 km

Bekleding:

Stof

Carrosserie:

Stationwagon

Brandstof:

Benzine

Kenteken:

G-728-RD

Transmissie:

Handgeschakeld

Vermogen:

116 PK

€ 21.850,Exterieur
16 Inch Lichtmetalen Velgen

Achterspoiler

Blanke dakrailing

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Buitenspiegels in carrosseriekleur

Bumpers in carrosseriekleur

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Getint glas

Handgrepen in carosseriekleur

LED achterlichten

LED dagrijverlichting

Mistlampen voor

Parkeersensor achter

Parkeersensor voor

Privacyglass

Trekhaak (meerprijs van 595,- euro)

Infotainment
Aux Aansluiting

Bluetooth systeem

Multimedia-voorbereiding

Navigatie

Navigatie

Originele Audio

Radio CD/MP3 speler

SD kaarthouder voor Mp3

USB Aansluiting

Interieur
Achterbank in delen neerklapbaar

Airco

Armsteun achter

Armsteun voor

Binnenspiegel automatisch dimmend

Boordcomputer

Climate Controle

Comfortstoel(en)

Elektrische ramen achter

Elektrische ramen voor

Hoofdsteunen achter

Hoofdsteunen actief

Lederen stuurwiel

Lederen versnellingspook

Lendesteunen (verstelbaar)

Multifunctioneel stuurwiel

Regensensor

Stuurbekrachtiging

Stuur verstelbaar

Voorstoelen verwarmd

Milieu
Start/stop systeem

Veiligheid
Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) knie

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Anti Blokkeer Systeem

Bandenspanningscontrolesysteem

Brake Assist System

Derde remlicht

ESP

Hill hold functie

Isoﬁx

Lichtsensor

Vermoeidheids herkenning

Overige
grootlichtassistent

Deze keurige en sportieve Volkswagen Golf Variant heeft fabrieksgarantie tot en met 08-01-2021 en heeft slechts 10.608 kilometer gereden. De
APK is geldig tot en met 08-01-2023 en hiermee bieden wij de auto rijklaar aan. Een goede auto vervoert u niet alleen van a naar b, maar
stimuleert u ook en geeft u energie. Het comfort van deze Volkswagen Golf Variant maakt van iedere rit een genoegen, u komt steeds vol energie
op uw bestemming aan. Stoelverwarming maakt deel uit van de rijke uitrusting van deze auto. Tot de voorzieningen van deze auto behoren 16
inch lichtmetalen velgen, aluminium dakrailing, donker getint glas achter, led-achterlichten, verstelbare lendesteunen, actieve hoofdsteunen,
elektrisch bedienbare ramen voor, elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels, led-dagrijverlichting, in delen neerklapbare achterbank en
armsteun voorin. U kunt het orginele audio installatiesysteem en het navigatiesysteem bedienen met de knoppen op het stuur. Uw eigen muziek
afspelen via de autoradio gaat heel gemakkelijk met de usb-aansluiting. De climatronic airconditioning zorgt voor een behaaglijk klimaat in de
auto. Natuurlijk is een complete auto als deze ook voorzien van sensoren die de omgeving in de gaten houden. Deze Volkswagen heeft niet alleen
een automatisch inschakelbare verlichting aan boord, maar ook een regen- en lichtsensor en natuurlijk zijn er ook parkeersensoren. Ook is de
Volkswagen uitgerust met: lederen versnellingspook, lederen stuur, hiﬁ-luidsprekers, automatisch dimmende binnenspiegel, boordcomputer,
isoﬁx-aansluiting en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.

