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Volkswagen Beetle Cabriolet 1.4 TSI Sport
Automaat Navigatie Leder Bi-Xenon 161 PK! 2e
Pinksterdag
02/2013 - Benzine - Automaat

€ 17.940,-
Autogegevens

Merk, model: Volkswagen Beetle

Uitvoering: Cabriolet 1.4 TSI Spor...

Kenteken: 2-SNG-69

Kilometerstand: 169.981 km

Bouwjaar: 02/2013

BTW/marge: Marge

Carrosserie: Cabriolet

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.368 kg

Motor: 1.390 cc, 160 pk (118 kW)

Kleur: Licht wit

Laksoort: Basis/uni

Bekleding: Leder

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Audiosysteem, Automatic climate control,
Boordcomputer, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise
Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lederen bekleding,
Lichtmetalen velgen, Mistlampen voor, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Sportstoelen, Stuurbekrachtiging,
Xenon verlichting

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 240 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 55 liter
Acceleratie (0-100): 8,6 s
Topsnelheid: 205 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 8 l/100km (1 op 12,5)
Brandstofverbruik op de snelweg: 5,5 l/100km (1 op 18,2)
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Energielabel: B

Onderhoud, historie en staat
Aantal eigenaren: 2
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 186 - € 211 per kwartaal

Met een cabriolet maakt u van elke rit een zomers feestje. Al decennia toonaangevend, beproefd en
betrouwbaar. Da?s Volkswagen. Das Auto. Het zijn de degelijkheid van de constructie en de doordachtheid
van het ontwerp die ervoor zorgen dat een Volkswagen jarenlang begeerlijk blijft. Dat is duidelijk te zien
aan deze Beetle Cabriolet, waarvan de onderhoudshistorie bekend is. Een krachtige motor geeft deze auto
zijn sportieve prestaties. Van binnen is deze Volkswagen Beetle Cabriolet mooi uitgevoerd met een classy
lederen interieur. Ga samen met uw bijrijder lekker zitten in de verwarmbare voorstoelen. Stevig
ondersteund door de sportstoelen blijft u bij elke beweging op uw plek. Het elektrisch bediende cabriodak
zorgt voor een indrukwekkend schouwspel. De kap opent en sluit snel en geruisloos. Xenonverlichting staat
borg voor helderwit licht en een krachtige lichtbundel. Verder is de Volkswagen uitgerust met: 19 inch
lichtmetalen velgen, windscherm, verstelbare lendensteunen, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch
bedienbare ramen voor, elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels en led-dagrijverlichting.

Ook het geluid aan boord is top-of-the-line. Het high performance audiosysteem levert superieure
prestaties. Bij de zeer complete uitrusting van dit audiosysteem horen ook: navigatiesysteem en
multifunctioneel lederen stuur. Electronic climate control verwarmt of koelt het interieur met een druk op
de knop. Van een paar vegen bij motregen tot maximale stand bij noodweer: de regensensor reageert
zelfstandig en direct. Parkeersensoren zijn een waardevolle toevoeging aan deze auto. De sensoren
waarschuwen tijdens het parkeren en voorkomen schade aan de auto. Er is ook cruise control aan boord,
om met een constant tempo ontspannen en zuinig te rijden. Met multifunctioneel lederen stuur,
automatisch dimmende binnenspiegel, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening is deze Volkswagen helemaal compleet.

Zoals u mag verwachten van deze Volkswagen Beetle Cabriolet is hij uitgerust met een reeks aan actieve
veiligheidssystemen. Op een helling houdt hill hold control de handrem vast totdat u weer gas geeft.

Een gevoel van vrijheid ervaar je pas in deze cabrio. Neem contact op en probeer 'm uit!

= Bedrijfsinformatie =

De door ons genoemde communicatieadviesprijzen zijn inclusief onvermijdbare kosten nodig voor levering
van de auto. Optionele pakketten of uitrusting zijn altijd de keuze van de consument en kunnen
desgewenst tegen meerprijs geleverd worden.

Bij Autobedrijf Boks heeft u keuze uit meer dan 250 occasions. Heeft u een auto in te ruilen? Ga dan naar
onze website: http://www.autobedrijfboks/occasions en vindt uw nieuwe auto. Binnen 1 werkdag krijgt u
een offerte op maat.

Heeft u een eigen bedrijf? Weleens over financial lease nagedacht? Voor meer informatie hierover ga naar
http://www.financialleaseapeldoorn.nl Ook voor ZZP zeer aantrekkelijke tarieven en acceptatie
voorwaarden.

Aanbieder
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Autobedrijf Boks
Laan van de Dierenriem 51
7324 AB Apeldoorn

Tel: 055 360 3050
E-mail: info@autobedrijfboks.nl


