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Volkswagen Golf 2.0 GTI Edition Navi Dynaudio
Clima Cruise Stoelverw. PDC 17''LM 2e
Pinksterdag
11/2009 - Benzine - Handgeschakeld

€ 8.900,-
Autogegevens

Merk, model: Volkswagen Golf

Uitvoering: 2.0 GTI Edition Navi D...

Kenteken: G-303-FH

Kilometerstand: 234.316 km

Bouwjaar: 11/2009

BTW/marge: Marge

Carrosserie: Hatchback

Brandstof: Benzine

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 1.293 kg

Motor: 1.984 cc, 211 pk (155 kW)

Kleur: Wit

Laksoort: Basis/uni

Bekleding: onbekend

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, Mistlampen voor, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Sportstoelen, Stuurbekrachtiging,
Trekhaak

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 280 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 55 liter
Acceleratie (0-100): 6,9 s
Topsnelheid: 240 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 10 l/100km (1 op 10,0)
Brandstofverbruik op de snelweg: 5,8 l/100km (1 op 17,2)
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Energielabel: D

Historie
Aantal eigenaren: 3

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 164 - € 186 per kwartaal
Leaseprijs: € 89 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. Een
belangrijke eigenschap van iedere Volkswagen is zijn duurzaamheid. Dat ziet u ook aan deze Golf. De
aandrijving van deze Volkswagen wordt verzorgd door een viercilinder benzinemotor en een
handgeschakelde versnellingsbak. Voorin is het ?s winters genieten met de verwarmbare voorstoelen voor
zowel bestuurder als bijrijder. Rijden met pit? Geen punt! De sportstoelen geven steun en stevigheid! Ook
17 inch lichtmetalen velgen, sportonderstel, extra getint glas, verstelbare lendensteunen, elektrisch
bedienbare ramen en elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels horen tot de voorzieningen op deze
auto.

Muziek luisteren wordt genieten met het high performance audiosysteem. Met de audiobediening op het
stuur bedient u het audiosysteem zonder uw ogen van de weg te halen. Elke weg is een bekende weg voor
het aanwezige navigatiesysteem. Automatische airconditioning regelt volautomatisch de temperatuur. U
kiest de gewenste temperatuur en het systeem doet de rest. Het luxeniveau in deze Volkswagen is niet
alleen gericht op comfort, maar ook op uw veiligheid. Tal van sensoren helpen u om de omgeving in de
gaten te houden. De automatisch inschakelbare verlichting zorgt dat automatisch de verlichting wordt
ingeschakeld als het donker wordt, wat bijvoorbeeld in tunnels erg handig is. De regensensor zet de
ruitenwissers aan zonder dat u eraan hoeft te denken. En dan zijn er ook nog parkeersensoren voor en
achter die u helpen om veilig en schadevrij in te parkeren. Voor de lange ritten is de cruise control een
verademing. Ook lederen stuur en versnellingspook, automatisch dimmende binnenspiegel, boordcomputer
en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening zijn aan boord.

De nieuwste veiligheidssystemen komen in deze Volkswagen Golf samen. De hill hold control schakelt
zichzelf automatisch in en uit op een helling. Zo rijdt u zelfs op de steilste wegen soepel weg.

Natuurlijk bent u van harte welkom om deze Volkswagen in ons bedrijf te komen bekijken. Laat u ons
weten wanneer u wilt komen?

Aanbieder
Auto Keijzers
Sleutelbloemstraat 29
7322 AJ Apeldoorn

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


