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2019 - Benzine - Handgeschakeld

€ 27.290,Autogegevens
Merk, model:

Volkswagen T-Roc

Uitvoering:

1.0 TSI 115 PK Style |...

Kenteken:

XJ-681-F

Kilometerstand: 5.000 km
Bouwjaar:

2019

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.170 kg

Motor:

999 cc, 116 pk (85 kW)

Kleur:

Flash Red (Rood)

Laksoort:

Basis/uni

Bekleding:

Stof

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, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 200 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 50 liter
Acceleratie (0-100): 10,0 s
Topsnelheid: 187 km/u
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 6,0 l/100km (1 op 16,7)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,5 l/100km (1 op 22,2)
Energielabel: C
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Zijm Nijmegen | Tel: 024 202 3854 | lead@zijm.nl

Staat
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 141 - 158 per kwartaal
Altijd al een Volkswagen T-Roc gewild? Pak nu deze in prachtig rood uitgevoerde T-Roc, hij is lekker
uitgebreid met veel comfort binnenin!
De rode kleur (Flash Red) staat hartstikke mooi op de donkere velgen/ramen en de chrome dakrailing.
Deze zogenoemde Style uitvoering heeft standaard: LED dagrijverlichting en LED achterlichtunits, leder
Multifunctioneel Stuurwiel, leder Versnellingspook en parkeersensoren zowel voor als achter.
Deze unieke T-Roc heeft dan nog als extra: Extra groot navigatie scherm, automatische airconditioning, 17'
Lichtmetalen velgen (Mayfield) getint glas, spiegels inklapbaar/verwarmd en het hypermoderne en
ultraluxe active info display!
Alle opties zitten dan in de prijs van 30.790,- hierdoor ontvangt u een leuk voordeel van maar liefst 1500
euro tegenover de normale prijs, om het nog beter te maken krijgt u ook van ons een heerlijk uitgebreid
Zijm pakket ter waarde van 750,-.
Kortom: voor 30.790,- heeft u: De Stijlvolste Volkswagen T-Roc van Nederland, lekker veel luxe binnenin,
en een Zijm pakket naar keuze bovenop 1500,- extra voordeel (al inbegrepen inde prijs)!!
= Bedrijfsinformatie =
Vanwege de COVID-19 maatregelen is de afdeling verkoop zowel telefonisch als online bereikbaar. In onze
online showroom ben je van harte welkom voor bijvoorbeeld een offerte op maat, een taxatie van je
huidige auto of een videocall. Neem contact met ons op voor de diverse online contactmogelijkheden.
Voor aflevering worden alle vloeistoffen gecontroleerd en indien nodig aangevuld. Elke occasion krijgt een
controle op 130 punten en heeft de wettelijke garantie. Vraag naar de mogelijkheden van onze interessante
aanvullende garantiepakketten, die tegen meerprijs leverbaar zijn. Hoewel de informatie op deze
internetsite zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven zijn wijzigingen of fouten te allen tijde
voorbehouden. Aan de inhoud van de site kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
Staat de auto van uw voorkeur niet bij ons op voorraad dan kunt u ons uw wensen mailen en gaan wij voor
u op zoek. U bent vanzelfsprekend van harte welkom in onze showroom te Nijmegen, voor vragen kunt u
ook bellen naar 024-3717100 of stuur een e-mail naar: info@zijm.nl.

Aanbieder
Zijm Nijmegen
Nieuwe Dukenburgseweg 13
6534 AD Nijmegen
Tel: 024 202 3854
E-mail: lead@zijm.nl
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