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Volkswagen Tiguan 2.0 TSI Sport&Style
4Motion Panodak DynAudio Xenon Leer Camera
Stoelverw. Naviga
09/2014 - Benzine - Automaat

€ 24.900,-
Autogegevens

Merk, model: Volkswagen Tiguan

Uitvoering: 2.0 TSI Sport&Style 4M...

Kilometerstand: 75.717 km

Bouwjaar: 09/2014

BTW/marge: Marge

Carrosserie: SUV

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.559 kg

Motor: 1.984 cc, 179 pk (132 kW)

Kleur: Overig

Laksoort: Basis/uni

Bekleding: Alcantara

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, Trekhaak, Xenon verlichting

Bijzonderheden
Tip: voor meer foto's, bekijk onze website! www.autokeijzers.nl

Alle technologie in de Volkswagen Tiguan is er op gericht om uw rit veilig en gemakkelijk te laten verlopen.
Dit mooie exemplaar komt uit 2014. Zoals het een echte Volkswagen betaamt, verkeert deze Tiguan in
uitstekende conditie. Hij heeft een benzinemotor en een automatische transmissie. U blijft ook in de
scherpe bochten goed ondersteund door de fraaie sportstoelen. Tot de uitrusting van deze Volkswagen
behoren ook 17 inch lichtmetalen velgen, aluminium dakrailing, extra getint glas, actieve hoofdsteunen,
elektrisch bediende ramen en elektrisch inklapbare buitenspiegels.

Een optie die de veiligheid verhoogt, is de bediening vanaf het stuur van het audiosysteem. Bij de luxe van
deze auto hoort ook automatische airconditioning. Het luxeniveau in deze Volkswagen is niet alleen gericht
op comfort, maar ook op uw veiligheid. Tal van sensoren helpen u om de omgeving in de gaten te houden.
De automatisch inschakelbare verlichting zorgt dat automatisch de verlichting wordt ingeschakeld als het
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donker wordt, wat bijvoorbeeld in tunnels erg handig is. En de regensensor zet de ruitenwissers aan zonder
dat u eraan hoeft te denken. Er is cruise control aan boord, voor veilige en zuinige kilometers. Extra opties
op deze auto zijn: sportstuur met schakelpaddels, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening.

Zoals u mag verwachten van deze Volkswagen Tiguan is hij uitgerust met een reeks aan actieve
veiligheidssystemen. Deze Volkswagen Tiguan is voorzien van Brake Assist, die extra remkracht geeft bij
een noodstop. Vermoeidsheidsherkenning herkent tekenen van vermoeidheid bij de bestuurder. Het
systeem voorkomt dat er ongelukken gebeuren doordat de bestuurder in slaap valt.

Om deze auto echt te ervaren, moet u beslist een proefrit maken. Mail ons nu of bel ons, dan maken we
snel een afspraak.

Aanbieder
Auto Keijzers
Sleutelbloemstraat 29
7322 AJ Apeldoorn

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


