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Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI Performance
Panoramadak DCC Navigatie Dynaudio 2e
Pinksterdag geopen
10/2013 - Benzine - Handgeschakeld

€ 18.689,-
Autogegevens

Merk, model: Volkswagen Golf

Uitvoering: 2.0 TSI GTI Performanc...

Kenteken: VW-GO-92

Kilometerstand: 123.501 km

Bouwjaar: 10/2013

BTW/marge: Marge

Carrosserie: Hatchback

Brandstof: Benzine

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 1.295 kg

Motor: 1.984 cc, 230 pk (169 kW)

Kleur: Donker grijs

Laksoort: Metallic

Bekleding: Stof

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, Lichtmetalen velgen,
Metallic lak, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Sportstoelen, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 350 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 50 liter
Acceleratie (0-100): 6,4 s
Topsnelheid: 250 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 7,5 l/100km (1 op 13,3)
Brandstofverbruik op de snelweg: 5,1 l/100km (1 op 19,6)
Energielabel: B
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Onderhoud, historie en staat
Aantal eigenaren: 2
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 164 - € 186 per kwartaal

In Duitsland is auto?s maken een ernstige serieuze zaak. Dat blijkt al jaren door de onderscheidende
rijkwaliteiten, oerdegelijke uitvoering en technische innovatie van Duitse merken. Een belangrijke
eigenschap van iedere Volkswagen is zijn duurzaamheid. Dat ziet u ook aan deze Golf. Het is een goed
onderhouden auto, de onderhoudshistorie is bekend. Met zijn benzinemotor en handgeschakelde
zesversnellingsbak is dit een prima auto voor nog vele kilometers. Last van de vorst? Door de
stoelverwarming zit u in ieder geval vorstelijk! Het elektrisch bediende glazenpanorama dak zorgt voor licht
en gevoel van ruime. Natuurlijk behoren 18 inch lichtmetalen velgen, sportonderstel, verstelbare
lendensteunen, metallic lak, elektrisch bedienbare ramen achter en elektrisch verstelde en verwarmde
buitenspiegels ook tot de uitrusting van deze complete auto.

Voor een krachtige en natuurlijke geluidsweergave zorgt het high performance audiosysteem. Verder is het
systeem uitgerust met: navigatiesysteem en multifunctioneel lederen stuur. De electronic climate control
zorgt onder alle omstandigheden voor een prettige temperatuur. Het hoort bij een intelligente auto als deze
dat hij zelf in staat is om zijn omgeving in de gaten te houden. Dat doet deze Volkswagen niet alleen met
een automatisch inschakelbare verlichting en een regensensor, maar hij beschikt ook over parkeersensoren
voor en achter, die u helpen om gemakkelijk in te parkeren. Niet te snel, niet langzaam maar precies goed:
laat dat maar over aan de cruise control. Deze auto is voorzien van multifunctioneel lederen stuur,
automatisch dimmende binnenspiegel, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening.

In de Volkswagen Golf heeft uw veiligheid en die van uw omgeving prioriteit. Bij concentratieverlies van de
bestuurder geeft vermoeidheidsherkenning automatisch een waarschuwingssignaal. Die hill hold control: ja,
die had u wel willen hebben bij het afrijden. Want zo stelt een hellingproef echt niks meer voor.

Vanzelfsprekend leveren wij deze auto met BOVAG Garantie. Een proefrit maken met deze Volkswagen
Golf? Natuurlijk! Bel even voor een afspraak!

= Bedrijfsinformatie =

De door ons genoemde communicatieadviesprijzen zijn inclusief onvermijdbare kosten nodig voor levering
van de auto. Optionele pakketten of uitrusting zijn altijd de keuze van de consument en kunnen
desgewenst tegen meerprijs geleverd worden.

Bij Autobedrijf Boks heeft u keuze uit meer dan 250 occasions. Heeft u een auto in te ruilen? Ga dan naar
onze website: http://www.autobedrijfboks/occasions en vindt uw nieuwe auto. Binnen 1 werkdag krijgt u
een offerte op maat.

Heeft u een eigen bedrijf? Weleens over financial lease nagedacht? Voor meer informatie hierover ga naar
http://www.financialleaseapeldoorn.nl Ook voor ZZP zeer aantrekkelijke tarieven en acceptatie
voorwaarden.

Aanbieder
Autobedrijf Boks
Laan van de Dierenriem 51
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