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Volkswagen Golf Sportsvan 1.4 TSI Highline
Xenon Stoelverw. PDC 2e Pinksterdag open!
03/2015 - Benzine - Automaat

€ 17.900,-
Autogegevens

Merk, model: Volkswagen Golf Sportsvan

Uitvoering: 1.4 TSI Highline Xenon...

Kenteken: L-119-VN

Kilometerstand: 27.725 km

Bouwjaar: 03/2015

BTW/marge: Marge

Carrosserie: MPV

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.309 kg

Motor: 1.390 cc, 150 pk (110 kW)

Kleur: Licht grijs

Laksoort: Metallic

Bekleding: Alcantara

Garantie: Garantie

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Automatic climate
control, Boordcomputer, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening,
Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Getint glas,
Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Mistlampen voor, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging, Trekhaak, Xenon
verlichting

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 250 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 50 liter
Acceleratie (0-100): 8,8 s
Topsnelheid: 212 km/u

Milieu
Energielabel: B

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 171 - € 193 per kwartaal
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Leaseprijs: € 179 p/m (financial lease, informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden)

Garantie
Garantie: 6 Maanden volledige Auto Keijzers garantie

Tip: voor meer foto's, bekijk onze website! www.autokeijzers.nl

Ontspannen en zorgeloos autorijden, dat doet u met deze Volkswagen Golf Sportsvan. Deze auto komt uit
het bouwjaar 2015. Volkswagen-rijders weten het: een VW is gebouwd voor duurzaamheid. Deze Golf
Sportsvan is een dealeronderhouden auto en hij verkeert in een prima conditie. De krachtige benzinemotor
van deze auto is gekoppeld aan een automatische transmissie. Lekker hoor, die verwarmbare voorstoelen.
Helemaal op koude dagen. Onderweg zorgen de comfortstoelen voor een ontspannen rit. In het donker
zorgt de xenonverlichting voor een goed zicht op de weg. Verder is de Volkswagen uitgerust met: 16 inch
lichtmetalen velgen, aluminium dakrailing, warmtewerend glas, verstelbare lendensteunen, metallic lak,
elektrisch bedienbare ramen, elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels en in delen neerklapbare
achterbank.

De bediening van het audio-installatiesysteem gebeurt met knoppen op het stuur. Tot de standaard
uitrusting van deze auto hoort ook automatische airconditioning. Het drukke verkeer eist onderweg al uw
aandacht op. Daarom is het goed dat deze Volkswagen is voorzien van diverse systemen die u assisteren
tijdens de rit. Een automatisch inschakelbare verlichting neemt het waar als het donker wordt of gaat
schemeren, en schakelt dan automatisch de verlichting in. Op dezelfde manier "ziet" de regensensor de
eerste spatjes regen en schakelt dan de ruitenwissers in, en als het harder gaat regenen zet hij de
ruitenwissers ook in een snellere stand. Een stabiele en comfortabele snelheid houdt u feilloos aan met de
cruise control. Deze Volkswagen is voorzien van verstelbaar stuur, automatisch dimmende binnenspiegel,
boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.

Zoals u mag verwachten van deze Volkswagen Golf Sportsvan is hij uitgerust met een reeks aan actieve
veiligheidssystemen. Ook is deze auto uitgerust met een systeem dat u waarschuwt wanneer u achter het
stuur in slaap dreigt te vallen. Op een helling houdt hill hold control de handrem vast totdat u weer gas
geeft.

Even bellen voor een afspraak en u kunt deze auto van top tot teen zelf bekijken.

Aanbieder
Auto Keijzers
Sleutelbloemstraat 29
7322 AJ Apeldoorn

Tel: 055 357 4370
E-mail: sales@autokeijzers.nl


