Volkswagen Tiguan 1.4 TSI 160pk BMT R-Line
Edition
02/2014 - Benzine - Handgeschakeld

€ 16.450,Autogegevens
Merk, model:

Volkswagen Tiguan

Uitvoering:

1.4 TSI 160pk BMT R-Li...

Kenteken:

TF-900-Z

Kilometerstand: 95.782 km
Bouwjaar:

02/2014

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.425 kg

Motor:

1.390 cc, 160 pk (118 kW)

Kleur:

Bruin

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Stof

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Audiosysteem, Boordcomputer, Centrale
deurvergrendeling, Elektrisch bedienbare buitenspiegels, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch
bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Sportstoelen, Stuurbekrachtiging, Zij
airbags voor

Bijzonderheden
Combineer de functionaliteit van een gezinsauto met de prestaties van een sportwagen, en je krijgt deze
sportieve Volkswagen Tiguan Dit is een dealeronderhouden auto die 95782 kilometer heeft gelopen, het
bouwjaar is 2014. In deze auto vindt u een benzinemotor en een handgeschakelde zesversnellingsbak. In
het interieur domineren de sportstoelen, die er niet alleen stijlvol uitzien, maar die u ook optimaal
ondersteunen tijdens de rit. Comfort, licht en het complete gevoel van ruimte wordt verzorgd door het
elektrisch bediende panoramadak. Met de krachtige xenonverlichting heeft u optimaal zicht in het donker.
Bij de uitrusting van deze Volkswagen horen onder meer 18 inch lichtmetalen velgen, sportonderstel,
dakreling, warmtewerend glas, zwarte hemelbekleding, elektronische parkeerrem met auto-hold functie,
verstelbare lendensteunen in de voorstoelen, metallic lak, elektrisch bediende ramen, elektrisch inklapbare
buitenspiegels en verschuifbare achterbank.
U kunt het Radio Rcd 310 system bedienen met de knoppen op het stuur. In een auto als deze kunt u niet
zonder climatronic airconditioning, zodat de temperatuur altijd goed is. Deze Volkswagen Tiguan maakt het
rijden graag gemakkelijk. Daarom verzorgt de regensensor de mate van ruitreiniging die de ruitenwissers
moeten leveren bij neerslag. De elektrisch inklapbare trekhaak blijft mooi uit het zicht als u hem niet
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gebruikt. Deze auto is voorzien van 3-spaaks multifunctioneel lederen stuur, boordcomputer plus, centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening, buitentemperatuurmeter, bagage afdekhoes, bekerhouder en
signaal bij niet-gedoofde lichten.
De auto is voorzien van een trekhaak en is een uitstekende caravantrekker. De nieuwste
veiligheidssystemen komen in deze Volkswagen Tiguan samen.
Heeft u interesse in deze mooie Volkswagen? Bel ons dan of mail ons, om een afspraak te maken.

Aanbieder
Bosch Car Service Jos Bongers
Veerweg 3
5441 PL Oeffelt
Tel: 0485 362 688
E-mail: info@josbongers.nl
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