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Volkswagen Golf 8 GTD Panodak HUD Adapt.
cruise Stuurverw. 200PK! 2e Pinksterdag open!
02/2021 - Diesel - Automaat

€ 43.900,-
Autogegevens

Merk, model: Volkswagen Golf

Uitvoering: 8 GTD Panodak HUD Adap...

Kenteken: L-389-NH

Kilometerstand: 13.835 km

Bouwjaar: 02/2021

BTW/marge: Marge

Carrosserie: Hatchback

Brandstof: Diesel

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.365 kg

Motor: 1.968 cc, 200 pk (147 kW)

Kleur: Licht wit

Laksoort: Metallic

Bekleding: onbekend

Garantie: Garantie

Opties en accessoires
Airconditioning, Audiosysteem, Boordcomputer, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling
met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare
voorportierramen, Getint glas, Lichtmetalen velgen, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stoelverwarming
voor, Stuurbekrachtiging, Trekhaak, Xenon verlichting

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

Zeer mooie en complete auto!
Sfeerverlichting, Adaptieve cruise control, Panoramadak, Keyless Go, Stoelverwarming, Stuurverwarming,
19"LM, IQ Light, Dodehoek waarschuwing, Navigatie, Etc etc. FULL OPTIONS!

Een occasion om van te dromen. Deze Volkswagen Golf 8 brengt behalve een pittige motor en een
vriendelijke kilometerstand ook de nodige extra?s mee. Het zijn de degelijkheid van de constructie en de
doordachtheid van het ontwerp die ervoor zorgen dat een Volkswagen jarenlang begeerlijk blijft. Zoals deze
Golf 8, bijvoorbeeld. Deze diesel heeft een automatische transmissie. Behaaglijk onderweg zijn? Als
bestuurder geniet u van de verwarmbare voorstoelen. Net als uw bijrijder! Een handige en comfortabele
voorziening van deze auto is het elektrisch bedienbare cabriodak. In weer en wind een cabriosensatie? Dat
kan met het riante glazen panorama dak. Xenonverlichting staat borg voor helderwit licht en een krachtige
lichtbundel. Ook 19 inch lichtmetalen velgen, getint glas, elektrisch bedienbare ramen en elektrisch
bedienbare en verwarmde buitenspiegels horen tot de voorzieningen op deze auto.
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Prettig, altijd weten waar je moet zijn en hoe lang de rit nog duurt met het navigatiesysteem. Tot de
standaard uitrusting van deze auto hoort ook automatische airconditioning. Alles vrij achter? De
achteruitrijcamera laat het meteen zien. De regensensor regelt zelf de optimale snelheid van de
ruitenwissers zodat u dat niet zelf hoeft te doen. Adaptive cruise control is veilig en comfortabel. De
snelheidsregelaar houdt automatisch afstand tot het voertuig dat voor u rijdt. Natuurlijk behoren
verstelbaar stuur, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening ook tot de
uitrusting van deze complete auto.

Proefrit maken? Bel ons en we zetten 'm voor u klaar!

Aanbieder
Auto Keijzers
Sleutelbloemstraat 29
7322 AJ Apeldoorn

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


