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Volkswagen T-Roc 2.0 TSI 4Motion R
Panoramadak Adapt. cruise Keyless 2e
Pinksterdag open!
04/2021 - Benzine - Automaat

€ 46.900,-
Autogegevens

Merk, model: Volkswagen T-Roc

Uitvoering: 2.0 TSI 4Motion R Pano...

Kenteken: P-054-GN

Kilometerstand: 39.977 km

Bouwjaar: 04/2021

BTW/marge: Marge

Carrosserie: SUV

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.475 kg

Motor: 1.984 cc, 300 pk (221 kW)

Kleur: Wit

Laksoort: Basis/uni

Bekleding: Leder

Garantie: Garantie

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, Navigatiesysteem,
Parkeersensor, Sportstoelen, Stoelverwarming voor, Xenon verlichting

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 400 Nm
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Tankinhoud: 50 liter
Acceleratie (0-100): 4,8 s
Topsnelheid: 250 km/u

Milieu
Energielabel: G

Staat
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Aantal sleutels: 2

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen
Leaseprijs: € 469 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

Dankzij hoogwaardige techniek en verschillende veiligheidssystemen, biedt deze Volkswagen T-Roc u
optimale veiligheid en comfort tijdens iedere rit. Dit is een dealeronderhouden auto waar altijd goed voor is
gezorgd. Trap het gaspedaal in en voel de geweldige acceleratie van deze auto. Op koude dagen voelt u
zich snel behaaglijk op de verwarmbare stoelen. Fijn zo'n elektrisch bediend glazen panorama dak.
Xenonverlichting staat borg voor helderwit licht en een krachtige lichtbundel. Tot de uitrusting van deze
Volkswagen behoren ook sportonderstel, zwarte hemelbekleding, led-achterlichten, actieve hoofdsteunen,
elektrisch bedienbare ramen, elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels, led-dagrijverlichting en
in delen neerklapbare achterbank.

Formidabele geluidskwaliteit en een compleet spectrum van klank wordt geleverd door het high
performance audiosysteem. Verder is het systeem uitgerust met: connected drive services,
navigatiesysteem, multifunctioneel sportstuur en achteruitrijcamera. U verwacht natuurlijk automatische
airconditioning in deze auto, en die is er dan ook. De elektronische systemen in deze Volkswagen helpen u
actief om aangenaam te rijden. Een automatisch inschakelbare verlichting en een regensensor houden de
omstandigheden onderweg in de gaten, de adaptive cruise control past uw snelheid aan ten opzichte van
uw voorligger. En deze auto heeft ook lederen versnellingspook, sportstuur met schakelpaddels,
automatisch dimmende binnenspiegel, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening als standaard uitrusting.

Geavanceerde technische systemen houden tijdens elke rit het verkeer in de gaten en reageren op
potentieel gevaarlijke situaties. Ook als uw aandacht even verslapt, blijft de forward collision warning bij de
wekker. Dreigt er een botsing met een voor- of tegenligger, dan waarschuwt het systeem direct. Met de
vermoeidheidsassistent bent u ook op lange ritten veilig op pad. Het systeem geeft een waarschuwing
zodra het tijd is voor een pauze. De lane assist dirigeert u weer naar het midden van uw rijstrook als u
buiten de lijnen dreigt te gaan.

Dat de kilometerstand in orde is, blijkt uit het meegeleverde tellerrapport van Nationale Autopas. Laat deze
sportwagen u zelf overtuigen. Maak een afspraak voor een proefrit!

Bij het ontwerpen van de Volkswagen T-Roc stonden uw comfort en uw veiligheid centraal.
Volkswagen-rijders weten het: een VW is gebouwd voor duurzaamheid en deze T-Roc ziet er dan ook uit als
nieuw. De krachtige motor geeft deze Volkswagen uitstekende prestaties. In de guurste maanden is de
meegeleverde stoelverwarming een absolute weldaad! Een heerlijk zonnetje, of indrukwekkende
wolkenpartijen? Bekijk ze onbelemmerd door het elektrisch bediende glazen panorama dak.
Xenonverlichting zorgt voor een heldere witblauwe lichtkleur en een scherp lichtbeeld. In deze auto
profiteert u onder andere ook van: sportonderstel, zwarte hemelbekleding, led-achterlichten, actieve
hoofdsteunen, elektrisch bedienbare ramen, elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels,
led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.

Sublaag en tophoog... en alles daartussenin! Het high performance audiosysteem kan elke frequentie
moeiteloos aan. Uiteraard is dit systeem ook voorzien van: connected drive services, navigatiesysteem,
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multifunctioneel sportstuur en achteruitrijcamera. In een auto als deze kunt u niet zonder automatische
airconditioning, zodat de temperatuur altijd goed is. Concentratie op de weg is belangrijk. Maar ook deze
auto heeft zelf z?n koppie erbij. De automatisch inschakelbare verlichting weet zelf wanneer de lichten aan
moeten en bij neerslag komt de regensensor in actie. De adaptive cruise control let erop dat er voldoende
afstand is en de parkeersensoren voor en achter maken parkeren in een handomdraai mogelijk. Extra
opties op deze auto zijn: lederen versnellingspook, sportstuur met schakelpaddels, automatisch dimmende
binnenspiegel, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.

Aan boord van deze Volkswagen houden verschillende geavanceerde systemen voor u de weg in de gaten.
Ze waarschuwen u voor noodsituaties en kunnen in een aantal gevallen ook zelf ingrijpen. Het systeem van
forward collision warning, of in gewoon Nederlands 'botswaarschuwing?, treedt in werking als de sensor te
weinig afstand signaleert met een voor- of tegenligger. Ook is deze auto uitgerust met een systeem dat u
waarschuwt wanneer u achter het stuur in slaap dreigt te vallen. Safety First: gaat u onaangekondigd over
de lijn van uw rijstrook, dan waarschuwt de lane assist.

De kilometerstand van deze auto klopt, blijkt uit het meegeleverde tellerrapport van Nationale Autopas.
Deze sportwagen laat graag persoonlijk zien wat-ie kan. Bel dus nu voor een proefrit!

Aanbieder
Auto Keijzers
Sleutelbloemstraat 29
7322 AJ Apeldoorn

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


