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Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI Performance LED
Navi Leer 18"LM Stoelverwarming 2e
Pinksterdag open!
09/2014 - Benzine - Automaat

€ 17.900,-
Autogegevens

Merk, model: Volkswagen Golf

Uitvoering: 2.0 TSI GTI Performanc...

Kenteken: K-886-BG

Kilometerstand: 207.705 km

Bouwjaar: 09/2014

BTW/marge: Marge

Carrosserie: Hatchback

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.324 kg

Motor: 1.984 cc, 230 pk (169 kW)

Kleur: Zwart

Laksoort: Metallic

Bekleding: Half leder/stof

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, Lederen
bekleding, Lichtmetalen velgen, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Sportstoelen, Stuurbekrachtiging,
Trekhaak, Xenon verlichting

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 350 Nm
Transmissie: 6 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 50 liter
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 6,4 s
Topsnelheid: 248 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 8,1 l/100km (1 op 12,3)
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Brandstofverbruik op de snelweg: 5,4 l/100km (1 op 18,5)
Energielabel: D

Historie
Aantal eigenaren: 2

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen
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

Elegante lijnen en een relatief groot glasoppervlak geven deze Volkswagen Golf zijn stijlvolle uitstraling. De
ledkoplampen benadrukken dat nog eens, ze schijnen krachtig in het donker. Met zijn uitgekiende onderstel
en slimme veiligheidssystemen biedt deze auto u te allen tijde veilig en comfortabel rijplezier. 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 Golf, waarvan de
onderhoudshistorie bekend is. Met zijn benzinemotor en automatische transmissie is dit een prima auto
voor nog vele kilometers. Comfort? Luxe? Stijl? Allemaal meegeleverd in de vorm van het lederen interieur.
Lekker hoor, die verwarmbare voorstoelen. Helemaal op koude dagen. Altijd een goede zitpositie bij iedere
snelheid, dankzij de sportstoelen. Xenonverlichting staat borg voor helderwit licht en een krachtige
lichtbundel. Bij de zeer complete uitrusting van deze auto behoren ook 18 inch lichtmetalen velgen,
sportonderstel, dakspoiler, sportuitlaat, getint glas, verstelbare lendensteunen, actieve hoofdsteunen,
verwarmde ruitensproeiers, elektrisch bedienbare ramen, elektrisch inklapbare buitenspiegels en in delen
neerklapbare achterbank.

U bedient het navigatiesysteem en het audio-installatiesysteem via knoppen op het stuur. Zo kunt u steeds
uw aandacht gericht houden op de weg. Met automatische airconditioning hoeft u alleen de gewenste
temperatuur in te stellen. Het systeem doet de rest. Achter het stuur van deze Volkswagen bent u niet
alleen. De auto kijkt als het ware met u mee tijdens de rit. De regensensor schakelt de ruitenwissers in als
het nodig is en de automatisch inschakelbare verlichting doet de lichten voor u aan. Op de plaats van
bestemming zijn het de parkeersensoren voor en achter die u assisteren bij het inparkeren. Nooit meer last
van een slapende rechtervoet dankzij de uitgekiende cruise control! Wat u ook in deze auto kunt vinden
zijn schakel flippers aan het stuur, automatisch dimmende binnenspiegel, boordcomputer en centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening.

Pragmatisch en veilig als deze auto is, beschikt hij over diverse veiligheidssystemen. Met de
vermoeidheidsassistent bent u ook op lange ritten veilig op pad. Het systeem geeft een waarschuwing
zodra het tijd is voor een pauze. Op een helling houdt hill hold control de handrem vast totdat u weer gas
geeft.

U bent nieuwsgierig? Bel of mail ons dan direct om een proefrit met deze Volkswagen te reserveren.

Aanbieder
Auto Keijzers
Sleutelbloemstraat 29
7322 AJ Apeldoorn

Tel: 055 357 4370
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