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€ 27.900,Autogegevens
Merk, model:

Volkswagen Tiguan

Uitvoering:

1.4 TSI 125pk Comfortl...

Kenteken:

RR-940-D

Kilometerstand: 23.143 km
Bouwjaar:

01/2018

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.390 kg

Motor:

1.395 cc, 126 pk (93 kW)

Kleur:

Pure White (Wit)

Laksoort:

Basis/uni

Bekleding:

Stof

Garantie:

Das WeltAuto.

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

Bijzonderheden
Een echt goede auto biedt meer dan alleen maar hoge prestaties en een comfortabele rit. Zo'n auto verrijkt
uw leven door een optimale combinatie van doordachte vormgeving en hoogstaande techniek. Deze
Volkswagen Tiguan is daar een goed voorbeeld van. Deze SUV wordt aangedreven door een krachtige
viercilinder motor. De comfortstoelen van deze Volkswagen Tiguan staan bekend om zijn goede zithouding.
In deze auto profiteert u onder andere ook van: 17 inch lichtmetalen velgen, aluminium dakrailing, extra
getint glas, led-achterlichten, verstelbare lendesteunen, actieve hoofdsteunen, elektrisch bediende ramen,
elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels, in delen neerklapbare achterbank en armsteun voorin.
Een optie die de veiligheid verhoogt, is de bediening vanaf het stuur van het audio-installatiesysteem (met
dab-radio!) en het full map navigatiesysteem. Tot de standaard uitrusting van deze auto hoort ook
automatische airconditioning. De automatische ruitenwissers schakelen zichzelf automatisch in en uit en
houden de voorruit schoon. Adaptive cruise control houdt de ingestelde snelheid vast en houdt afstand tot
het voertuig voor u. Extra opties op deze auto zijn: lederen versnellingspook, lederen stuur, automatisch
dimmende binnenspiegel, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Zijm Nijmegen | Tel: 024 202 3854 | lead@zijm.nl

Zoals u mag verwachten van deze Volkswagen Tiguan is hij uitgerust met een reeks aan actieve
veiligheidssystemen. In een noodsituatie waarschuwt forward collision warning bij een dreigende aanrijding
met een voorligger. Het systeem voor vermoeidheidsherkenning neemt het waar als uw concentratie
verslapt en geeft u dan een waarschuwing. Nooit meer gedoe met de hellingproef. Deze auto heeft hill hold
control, een automatische handremfunctie voor steile wegen. Dankzij veiligheidsvoorzieningen als
autonoom remsysteem en gordijnairbags voorin, bent u steeds veilig onderweg.
Als u nieuwsgierig bent naar deze Volkswagen Tiguan, neem dan snel contact met ons op.
= Bedrijfsinformatie =
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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