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Volkswagen Arteon 1.5 TSI | Trekhaak
03/2018 - Benzine - Handgeschakeld

€ 28.505,-
Autogegevens

Merk, model: Volkswagen Arteon

Uitvoering: 1.5 TSI | Trekhaak

Kenteken: RZ-672-K

Kilometerstand: 61.226 km

Bouwjaar: 03/2018

BTW/marge: BTW

Carrosserie: Hatchback

Brandstof: Benzine

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 1.404 kg

Motor: 1.448 cc, 150 pk (110 kW)

Kleur: Grijs

Laksoort: Metallic

Bekleding: Stof

100%
Onderhouden: Ja

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Boordcomputer,
Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control,
Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging, Trekhaak

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 320 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 66 liter
Acceleratie (0-100): 9,0 s
Topsnelheid: 222 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 6,5 l/100km (1 op 15,4)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,3 l/100km (1 op 23,3)
Energielabel: A

Onderhoud, historie en staat
100% Onderhouden: Ja (kwaliteitslabel aanwezig)
Aantal eigenaren: 2
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Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 186 - € 211 per kwartaal

Garantie
BOVAG 40-Puntencheck: Ja

Vorm, constructie, prestaties en techniek... Duitse auto?s behoren tot de beste van de wereld, en dat is
niet voor niks. Volkswagen-rijders weten het: een VW is gebouwd voor duurzaamheid. Deze Arteon is dan
ook als nieuw, de onderhoudshistorie is bekend. Hij heeft een benzinemotor en een handgeschakelde
zesversnellingsbak. Een gezonde dosis zen-gevoel is bijgeleverd in de vorm van comfortstoelen. De
elektrische achterklep opent met een druk op de knop, zodat u gemakkelijk toegang heeft tot de
bagageruimte. Ook de passagiers worden verwend, door de verwarmde achterbank. Tot de voorzieningen
van deze auto behoren 17 inch lichtmetalen velgen, warmtewerend glas, led-achterlichten, verstelbare
lendensteunen, actieve hoofdsteunen, metallic lak, elektrisch inklapbare buitenspiegels,
led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.

Het full map navigatiesysteem en het audiosysteem bedient u met knoppen op het stuur. De automatische
airconditioning zorgt voor een behaaglijk klimaat in de auto. De snelheid en interval van de ruitenwissers
worden bij neerslag op maat aangestuurd via het regensensor. Een plekje vinden in de binnenstad is één,
inparkeren is twee. Voor dat laatste heeft deze Volkswagen Arteon prima parkeersensoren die u een handje
helpen. Adaptive cruise control houdt de ingestelde snelheid vast en houdt automatisch afstand tot uw
voorligger. Het doek is gevallen voor de ouderwetse autosleutel. Instappen en wegrijden gaat met keyless
start. Caravan afgekoppeld? Dan kan de elektrisch inklapbare trekhaak uit de weg. De uitrusting van deze
Volkswagen is met lederen versnellingspook, lederen stuur, automatisch dimmende buitenspiegels,
boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening behoorlijk compleet.

Deze Volkswagen biedt u niet alleen comfort en rijplezier, maar ook veiligheid. Actieve veiligheidssystemen
houden voor u de weg in de gaten en reageren op onvoorziene situaties voordat u dat kunt. De forward
collision warning geeft een botswaarschuwing als een aanrijding dreigt met een voorligger.
Vermoeidsheidsherkenning herkent tekenen van vermoeidheid bij de bestuurder. Het systeem voorkomt
dat er ongelukken gebeuren doordat de bestuurder in slaap valt. Dreigt u onbedoeld buiten de rijstrook te
gaan, dan waarschuwt de lane assist.

Om deze auto echt te ervaren, moet u beslist een proefrit maken. Mail ons nu of bel ons, dan maken we
snel een afspraak.

AFLEVERING:
Onze auto's worden bij binnenkomst gepoetst en nauwkeurig gecontroleerd op eventuele defecten en uit te
voeren onderhoud.
Bij de genoemde prijs is de auto sowieso incl de Wettelijke garantie,  minimaal 1/2jr APK gekeurd, alle
vloeistoffen op peil en banden op spanning.

Verder raden wij u voor €895 ons RijGarant/Service pakket aan. De auto krijgt dan zijn volledige
onderhoud en volledige garantie.
Tevens wordt er dan ook preventief gekeken op uit te voeren onderhoud!

Dit bevat het volgende:
1. Onderhoud volgens schema
2. Nieuwe APK
3. Volle tank brandstof
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4. 12 maanden  garantie
__________________________________
De prijsstelling met servicepakket is dan;
Auto zonder pakket  €28.505
Servicepakket          € 895
Totaal                       € 29.400
___________________________________

Aanbieder
Florijn Mobiliteit
Hoevelakenseweg 85
3784 WG Terschuur

Tel: 0342 462 083
E-mail: info@florijnautomotive.nl


