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Volkswagen Polo 1.0 TSI Comfortline
Airconditioning Carplay LMV 96 PK! 2e
Pinksterdag geopend v
01/2019 - Benzine - Handgeschakeld

€ 15.449,-
Autogegevens

Merk, model: Volkswagen Polo

Uitvoering: 1.0 TSI Comfortline Ai...

Kenteken: G-926-RV

Kilometerstand: 86.085 km

Bouwjaar: 01/2019

BTW/marge: Marge

Carrosserie: Hatchback

Brandstof: Benzine

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 1.045 kg

Motor: 999 cc, 97 pk (71 kW)

Kleur: Donker zwart

Laksoort: Metallic

Bekleding: Stof

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Boordcomputer,
Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Elektrisch bedienbare
ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Mistlampen voor,
Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 175 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 40 liter
Acceleratie (0-100): 10,8 s
Topsnelheid: 187 km/u

Milieu
Energielabel: B

Onderhoud, historie en staat
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Aantal eigenaren: 2
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 98 - € 110 per kwartaal

Zo compact als hij is, biedt de Volkswagen Polo een enorme hoop ruimte voor u, uw gezin en uw bagage.
Dit exemplaar heeft 86085 kilometer gelopen en is van het bouwjaar 2019. Zoals het een echte
Volkswagen betaamt, verkeert deze Polo in uitstekende conditie. De motor in deze Volkswagen maakt een
vlotte rijstijl mogelijk en is toch zuinig met brandstof. Bij de zeer complete uitrusting van deze auto
behoren ook 15 inch lichtmetalen velgen, actieve hoofdsteunen, metallic lak, elektrisch bedienbare ramen
achter, elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels, LED-dagrijverlichting en in delen neerklapbare
achterbank.

Deze Volkswagen is voorzien van knoppen op het stuur om het audiosysteem te bedienen. En natuurlijk is
er ook gedacht aan airconditioning. De achteropkomend verkeer waarschuwing is een mooie
veiligheidsoptie, die middels sensoren in de gaten houdt wat er onderweg achter u gebeurt. Met lederen
versnellingspook, verstelbaar stuur, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
is deze auto helemaal compleet.

Het rijden met deze Volkswagen wordt nog meer ontspannen dankzij de innovatieve technieken die
onderweg over uw veiligheid waken. Voor meer veiligheid detecteert deze auto het risico van een aanrijding
tijdig via de forward collision warning.

Vanzelfsprekend leveren wij deze auto met BOVAG Garantie. Is dit de auto die u zoekt? Neem snel contact
met ons op, dan kunt u hem binnenkort zelf bekijken.

= 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
7324 AB Apeldoorn

Tel: 055 360 3050
E-mail: info@autobedrijfboks.nl


