Volkswagen Caddy 1.6 TDI Highline Navigatiepakket - PDC - Airco lichtmetalen
velgen #DIK!
01/2017 - Diesel - Handgeschakeld

€ 13.850,- excl. BTW
Autogegevens
Merk, model:

Volkswagen Caddy

Uitvoering:

1.6 TDI Highline - Nav...

Kenteken:

VX-679-L

Kilometerstand: 31.934 km
Bouwjaar:

01/2017

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

onbekend

Brandstof:

Diesel

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.382 kg

Motor:

1.598 cc, 75 pk (55 kW)

Kleur:

Acapulco Blauw

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Stof

Garantie:

Fabrieksgarantie

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Alarmsysteem, Audiosysteem, Boordcomputer, Centrale deurvergrendeling,
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch
bedienbare voorportierramen, Metallic lak, Mistlampen voor, Navigatiesysteem, Parkeersensor,
Tussenschot

Bijzonderheden
Nu te koop, hele mooie en complete Caddy Highline! Prijs € 13.850,00 excl BTW en BPM, kosten rijklaar
maken: € 595,00
Deze auto is onder andere voorzien van:
-Elektrisch pakket (ZE8)
- elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels
- elektrisch bedienbare voorportierramen met comfortschakeling en inklembeveiliging
Radio Composition Audio incl. telefoonvoorbereiding (RCA)
- 5" TFT Monochroom Display
- SD kaartlezer in front
- USB poort in front
- AUX-in aansluiting in front
- BlueTooth telefoonvoorbereiding
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Zijm Nijmegen | Tel: 024 202 3854 | lead@zijm.nl

- 2 luidsprekers
Climatic airconditioning (ZK2)
.. actietarief Climatic € 810
- inclusief afsluitbaar dashboardkastje
In hoogte verstelbare bestuurdersstoel en bijrijdersstoel (3L3)
Mistlampen voor incl. bochtverlichting (8WH)
Licht en zicht pakket (PL5)
- licht- en regensensor
- automatisch dimmende binnenspiegel
- automatisch stadslichtschakeling
- Coming - Leaving Home functie
Parkeerhulp achter (7X1)
Cruise control incl. snelheidsbegrenzer (8T6)
Verwarmbare voorruit (4GX)
Comfortstoelen (ZS7)
Lichtmetalen velgen 15" (6,0J x 15)
Multifunctioneel lederen stuurwiel (PM3)
- driespaaks lederen stuurwiel
- inclusief lederen pookhoes
- bedieningselement voor audio, telefoon, cruise control en boordcomputer
- Boordcomputer Plus incl. vermoeidheidsherkenning
Bumpers en spiegelkappen in carroseriekleur (ZA0)
- inclusief meegespoten deurgrepen van voorportieren en schuifdeur(en)
Lendensteunen bestuurdersstoel en bijrijdersstoel (7P4)
Verwarmbare ruitensproeiers voor (9T1)
Executive Plus Pakket
? Radio- en navigatiesysteem Discover Media (NDM)
- navigatiesoftware voor Europa op SD-kaart
- gratis kaartupdates
- Car-Net online diensten (3 jaar)
- BlueTooth telefoonvoorbereiding
- stuurwielbediening optioneel (Multifunctioneel stuurwiel PM3)
- cd-speler (MP3/WMA)
- USB poort in middenconsole incl iPod aansluiting
- diversity antenne
- AUX-in aansluiting in middenconsole
- 4 luidsprekers
- 6,33" TFT Kleurendisplay
- touchscreen met IR-sensor
- multifunctioneel display Plus
- vermoeidheidsherkenning
- 2 SD kaartlezers in front (waarvan 1 bestemd voor navigatiekaart)
- Digitale Radio- Ontvanger DAB+ (QV3)
- Alarm 4 (ZQ9)
- SCM-goedgekeurd alarm (klasse 3)
- diefstalalarm met cabine controle
- back-up sirene
- wegsleepbeveiliging
- centrale deurvergrendeling met aparte bestuurdersportierontgrendeling
Meer weten? Even bellen met Zijm Nijmegen!
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Aanbieder
Zijm Nijmegen
Nieuwe Dukenburgseweg 13
6534 AD Nijmegen
Tel: 024 202 3854
E-mail: lead@zijm.nl
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