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Volkswagen Phaeton 3.0 TDI 5p. Highline Leer
Memory Stoelverw. Xenon PDC 17''LM 2e
Pinksterdag open
02/2011 - Diesel - Automaat

€ 17.900,-
Autogegevens

Merk, model: Volkswagen Phaeton

Uitvoering: 3.0 TDI 5p. Highline L...

Kenteken: KN-380-K

Kilometerstand: 128.349 km

Bouwjaar: 02/2011

BTW/marge: Marge

Carrosserie: Sedan

Brandstof: Diesel

Transmissie: Automaat

Gewicht: 2.133 kg

Motor: 2.967 cc, 241 pk (177 kW)

Kleur: Licht grijs

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

Garantie: Garantie

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Boordcomputer, CD
wisselaar, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control,
Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Getint glas, Lederen bekleding,
Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Mistlampen voor, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stoelverwarming
voor, Trekhaak, Xenon verlichting

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 500 Nm
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Tankinhoud: 90 liter
Acceleratie (0-100): 8,3 s
Topsnelheid: 237 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 11,6 l/100km (1 op 8,6)
Brandstofverbruik op de snelweg: 6,7 l/100km (1 op 14,9)
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Energielabel: E

Onderhoud, historie en staat
Aantal eigenaren: 6
Aantal sleutels: 2

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 630 - € 677 per kwartaal
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

Het is een van de kernwaarden van het merk Volkswagen: veiligheid. Achter het stuur van een Volkswagen
heeft u altijd de controle, u bent heer en meester en uw auto doet altijd wat u wilt. Met dat uitgangspunt is
ook deze Phaeton ontwikkeld. Volkswagen-rijders weten het: een VW is gebouwd voor duurzaamheid en
deze Phaeton ziet er dan ook uit als nieuw. De aandrijving wordt verzorgd door een zescilinder dieselmotor
en een automatische transmissie. Een blik van dichtbij onthult meteen twee mooie pluspunten: het lederen
interieur en de elektrisch bedienbare achterklep. Dankzij de elektrische stoelbediening is het gemakkelijk
om de optimale zitpositie te vinden. Ook op de minder vlakke wegen zoeft u lekker door dankzij de
luchtvering. Met de krachtige xenonverlichting rijdt u ontspannen in het donker. In deze auto profiteert u
onder andere ook van: 17 inch lichtmetalen velgen, elektrische zonnerollo voor de achterruit, adaptief
dempingsysteem, getint glas, verstelbare lendensteunen, actieve hoofdsteunen, metallic lak, verwarmde
ruitensproeiers, elektrisch bedienbare ramen achter en elektrisch inklapbare buitenspiegels.

Voor wie hoge eisen stelt aan geluid en akoestiek, is deze auto voorzien van een high performance
audiosysteem. Verder is het systeem uitgerust met: navigatiesysteem met harde schijf en
achteruitrijcamera. In een auto als deze kunt u niet zonder automatische airconditioning, zodat de
temperatuur altijd goed is. De regensensor reageert op de neerslag die op de voorruit belandt. Van een
paar spatjes tot een hoosbui: de ruitenwissers weten wat ze te doen staat. Soms heeft u meer
parkeerruimte dan u denkt. Maar soms ook niet. De parkeersensoren vertellen precies hoeveel. Cruise
control houdt automatisch de ingestelde snelheid vast. Het is een ideaal hulpmiddel om lange ritten
comfortabeler te maken. Deze auto is voorzien van automatisch dimmende buitenspiegels, boordcomputer
en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.

Een proefrit maken met deze Volkswagen Phaeton? Natuurlijk! Bel even voor een afspraak!

Aanbieder
Auto Keijzers
Sleutelbloemstraat 29
7322 AJ Apeldoorn

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


