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Volkswagen Polo 1.0 TSI Beats 96 Pk/ Geen
import/ Apple carplay/ Airco/ 15"LMV/ Navi/
08/2018 - Benzine - Handgeschakeld

€ 15.300,-
Autogegevens

Merk, model: Volkswagen Polo

Uitvoering: 1.0 TSI Beats 96 Pk/ G...

Kenteken: TR-092-P

Kilometerstand: 79.550 km

Bouwjaar: 08/2018

BTW/marge: BTW

Carrosserie: Hatchback

Brandstof: Benzine

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 1.045 kg

Motor: 999 cc, 97 pk (71 kW)

Kleur: Deep Black Perleffekt ...

Laksoort: Metallic

Bekleding: onbekend

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Boordcomputer,
Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch
bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen, Mistlampen voor,
Navigatiesysteem, Sportstoelen, 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 en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 5,5 l/100km (1 op 18,2)
Brandstofverbruik op de snelweg: 3,8 l/100km (1 op 26,3)
Energielabel: B

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

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen

Garantie
Garantielabel: Autotrust garantie (6 maanden)

Beschikbare afleverpakketten:
- BOVAG Afleverbeurt (zonder meerprijs): De deelnemer garandeert dat het betreffende geadverteerde
voertuig wordt afgeleverd met een correct uitgevoerde BOVAG afleverbeurt. Deze afleverbeurt garandeert,
op het moment dat het deelnemerscontract wordt ondertekend, de navolgende punten: o Distributieriem
minimaal 10.000 km onderhoudsvrij o Zomer / all season banden minimaal 2,5 mm profiel (indien
afgeleverd op winterbanden dan minimaal 5,5 mm profiel) o Minimaal 6 maanden apk o Minimaal 6
maanden of 6.000 km onderhoudsbeurt vrij (wat het eerst komt is bepalend).
- BOVAG 40-puntencheck (zonder meerprijs):
https://mijn.bovag.nl/downloads/ondernemerschap/viabovag-nl/checklist40puntencheck.pdf

Het is een auto die er nog jaren tegenaan kan, deze Volkswagen Polo die 79550 kilometer op de teller heeft
staan. Volkswagen-rijders weten het: een VW is gebouwd voor duurzaamheid. Deze Polo is dan ook als
nieuw, de onderhoudshistorie is bekend. In deze auto vindt u een benzinemotor en een handgeschakelde
vijfversnellingsbak. Laat die bochten maar komen! In de sportstoelen zitten u en uw bijrijder altijd goed!
Ook 16 inch lichtmetalen velgen, verstelbare lendensteunen, actieve hoofdsteunen, elektrisch bedienbare
ramen achter, elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels, LED-dagrijverlichting en in delen
neerklapbare achterbank zijn aan boord.

De geluidskwaliteit aan boord is 'next level' dankzij het high performance audiosysteem. De DAB-ontvanger
zorgt voor een ruime keuze uit digitale radiozenders en een kristalheldere geluidsweergave. Uw ogen horen
op de weg, toch? Daarom is deze auto voorzien van audiobediening op het stuur. Gemakkelijk én veilig!
Met het full map navigatiesysteem kiest u de snelste route naar uw eindbestemming. Vanzelfsprekend is
deze auto ook van airconditioning voorzien. Deze Volkswagen Polo is voorzien van sensoren aan de
achterzijde om een achteropkomend verkeer waarschuwing te geven als de afstand tussen u en een
achterligger te klein is. Adaptive cruise control houdt de ingestelde snelheid vast en houdt afstand tot het
voertuig voor u. De uitrusting van deze auto is met lederen versnellingspook, verstelbaar stuur,
boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening behoorlijk compleet.

Geavanceerde technische systemen houden tijdens elke rit het verkeer in de gaten en reageren op
potentieel gevaarlijke situaties. Deze Volkswagen Polo blijft altijd alert. Zo wordt gebruik gemaakt van
forward collision warning. Bij het mogelijke risico op een aanrijding met een voertuig voor u, slaat het
systeem alarm.

Weet u genoeg? Is dit de auto die u wilt? Dan kunt u hem nu gaan ervaren. Druk op de proefritknop en wij
nemen zo snel mogelijk contact met u op.

= Bedrijfsinformatie =

Fortis Automotive is een BOVAG-dealer met een zorgvuldig geselecteerde voorraad scherp geprijsde
kwaliteitsoccasions, met gegarandeerde kilometerstanden. Wij bieden onze auto's aan exclusief
afleverpakket. Vanzelfsprekend ruilen wij uw huidige auto ook graag in. Staat de gewenste auto er niet
tussen, dan kunnen wij u ook adviseren over de aanschaf van een importauto. Voor zowel particuliere als
zakelijke klanten hebben wij diverse lease- en financieringsmogelijkheden.
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Aanbieder
Fortis Automotive
Watergoorweg 90-92
3861 MA Nijkerk

Tel: 033 303 0264
E-mail: info@fortisautomotive.nl


