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Volkswagen Golf Variant 1.2 TSI Trendline
automaat,Airco,Start/stop systeem,Cruise
control
07/2014 - Benzine - Automaat

€ 11.850,-
Autogegevens

Merk, model: Volkswagen Golf

Uitvoering: Variant 1.2 TSI Trendl...

Kenteken: 2-XDF-51

Kilometerstand: 166.097 km

Bouwjaar: 07/2014

BTW/marge: Marge

Carrosserie: Stationwagen

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.224 kg

Motor: 1.197 cc, 105 pk (77 kW)

Kleur: Rood

Laksoort: Basis/uni

Bekleding: onbekend

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Audiosysteem, Boordcomputer, Centrale
deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch
bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Stuurbekrachtiging, Traction control

Bijzonderheden
Technische informatie

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 5,8 l/100km (1 op 17,2)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,5 l/100km (1 op 22,2)
Energielabel: A

Staat
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 148 - € 167 per kwartaal

Zeer nette dealer onderhouden Volkswagen Golf automaat.
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Dit is een originele Nederlandse auto van 2de eigenaar.
Deze auto heeft o.a. Centr.deurvergrendeling op afstand, Rondom electr.ramen,
Verwarmde buitenspiegels, Radio/cd-speler met USB en AUX aansluiting, Isofix,
Airco, Start/stop systeem, Bandenspanningscontrole systeem, Electronische handrem,
Hillhold functie, Leder stuurwiel, Bagage afdekscherm, Reservewiel, Midden armsteun en
In hoogte verstelbare voorstoelen en stuur.

Voor miljoenen bestuurders is er eigenlijk maar één merk: Volkswagen. Das Auto. Zoals het een echte
Volkswagen betaamt, verkeert deze Golf Variant in uitstekende conditie. De aandrijving van deze
Volkswagen wordt verzorgd door een viercilinder motor en een automatische transmissie. Verder is de
Volkswagen uitgerust met: aluminium dakrailing, elektrische handrem, actieve hoofdsteunen, elektrisch
bedienbare ramen voor, elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels en in delen neerklapbare
achterbank.

Natuurlijk heeft deze auto ook airconditioning. De voordelen van de aanwezige cruise control hoeven we
niet uit te leggen. Een mooie, constante snelheid - niet te snel, niet te langzaam. Precies goed. Ook
verstelbaar stuur, boordcomputer, isofix-aansluiting, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening en
bagage afdekhoes horen tot de voorzieningen op deze auto.

Pragmatisch en veilig als deze auto is, beschikt hij over diverse veiligheidssystemen. Mocht zich een
gevaarlijke situatie voordoen, dan geeft de Brake Assist extra remkracht en verkort de remweg. De hill hold
control zorgt voor een onbeweeglijke positie bij stilstand op elke helling.

Wij bieden u nu de mogelijkheid om direct online een proefrit in te plannen voor deze auto. Druk op de
proefritknop en wij zetten de auto voor u klaar.

Aanbieder
Autobedrijf van Burken
Dorpsstraat 114
3927 BG Renswoude

Tel: 0318 571 719
E-mail: verkoop@vanburken.nl


