
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autogroep Bos & Slegers | Tel: 040 252 2425 | info@bosenslegers.nl

Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 TSI 4Motion
Highline Digitaal dasboard Navigatie
05/2018 - Benzine - Automaat

€ 30.745,-
Autogegevens

Merk, model: Volkswagen Tiguan

Uitvoering: Allspace 2.0 TSI 4Moti...

Kenteken: R-794-HF

Kilometerstand: 135.361 km

Bouwjaar: 05/2018

BTW/marge: BTW

Carrosserie: SUV

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.635 kg

Motor: 1.984 cc, 179 pk (132 kW)

Kleur: Deep Black Perleffekt ...

Laksoort: Metallic

Bekleding: Velours

100%
Onderhouden: Ja

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, Getint glas, In hoogte verstelbaar stuur,
Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Mistlampen voor, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Sportstoelen,
Startonderbreker, Stuurbekrachtiging, Trekhaak

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Topsnelheid: 208 km/u

Onderhoud, historie en staat
100% Onderhouden: Ja (kwaliteitslabel aanwezig)
Aantal eigenaren: 1
Schade: schadevrij
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 240 - € 272 per kwartaal
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Garantie
Fabrieksgarantie: 12 maanden

Afleverpakketten
Optioneel afleverpakket (€ 750): Bovag garantie mogelijk: Bovag garantie 12 maanden Ook kunnen we
met onze Bos en Slegers Polis de fabriek garantie met 2 jaar verlengen. Ook kunnen we de Bovag garantie
gratis verlengen incl. pechhulp . Kijk naar de voorwaarde van de Polis op onze site
https://dealer.bosenslegerspolis.nl/panel/
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck; BOVAG Afleverbeurt;
Nieuwe APK
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- Kenteken: R-794-HF
- Merk: Volkswagen
- Model: Tiguan Allspace
- APK tot: 28-05-2024
- Tellerstand: 135361 KM
- Carrosserievorm: SUV
- Aantal deuren: 5
- Brandstofsoort: Benzine
- Bouwjaar: 2018
- Transmissie: Automaat
- Kleur: zwart Metallic
- Kleurnaam: Deep Black Perleffekt
- Bekleding: Velours
- Kleur interieur: zwart
- Interieurnaam: Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz/ Stormgrey
- Motorinhoud: 1984 cc
- Aantal cilinders: 4
- Vermogen: 132 kW / 180pk
- Ledig gewicht: 1635 kg
- Aantal zitplaatsen: 5
- Verbruik: 7.6 l/100 km
- BTW/Marge: BTW aftrekbaar, de prijs is inclusief BTW
- Aantal sleutels: 2
- Onderhoudshistorie aanwezig: Ja
- Motorrijtuigenbelasting: € 228 - 258 per kwartaal
- Aantal maanden fabrieksgarantie: 12

Pakket: Veiligheids pakket

- Achteruitrij assistent
- Dodehoek detectie
- File assistent

Pakket: R line pakket
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- Comfortstoel(en)
- Dakspoiler
- R-Line Exterieur
- Sportstuur

Pakket: Winter pakket

- Voorstoelen verwarmd

Comfort

- Boordcomputer
- Cruise control
- Regensensor

Exterieur

- Achterruitwisser
- Adaptief demping systeem
- Buitenspiegel rechts
- Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
- Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
- Chroom delen exterieur
- Dakrails
- Extra getint glas
- Getint glas
- Keyless entry
- Koplampen adaptief
- LED achterlichten
- LED dagrijverlichting
- LED koplampen
- Lichtmetalen velgen 18"
- Metaalkleur
- Mistlampen voor adaptief
- Park Distance Control
- Parkeersensor voor en achter
- Privacy glass
- R-Line Exterieur
- Rijassistent-systeem Omgevingsbew akingssysteem (Front assist)
- Ruitensproeiers verwarmbaar
- Speciale kleur
- Sportvelgen
- Telefoonvoorbereiding Bluetooth
- Trekhaak elektrisch uitklapbaar
- Warmtewerende voorruit

Infotainment

- AUX & / of USB ingang
- Audioinstallatie met CD-speler
- DAB
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- Multimedia-voorbereiding
- Navigatiesysteem full map + hard disk
- Radio CD speler
- Stuurwiel multifunctioneel

Interieur

- Achterbank in delen neerklapbaar
- Achterbank verstelbaar
- Airco (automatisch)
- Airco separaat achter
- Armsteun achter
- Armsteun voor
- Bagage-scheidingsnet
- Bagagedek
- Binnenspiegel automatisch dimmend
- Comfortstoel(en)
- Cruise control adaptief
- Elektrische ramen voor en achter
- Hoofdsteunen anti-whiplash
- Lederen stuurwiel
- Lederen versnellingspook
- Lendesteunen (verstelbaar)
- Middenarmsteun voor
- Niet rokers auto
- Sfeerverlichting
- Sportstoelen
- Sportstuur
- Stuur verstelbaar
- Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
- Velours bekleding
- Virtual Cockpit
- Voorstoelen in hoogte verstelbaar

Milieu

- Start/stop systeem

Overige

- Achteropkomend verkeer waarschuwing
- Afdaal assistent
- Anti Blokkeer Systeem
- Anti doorSlip Regeling
- Apple Carplay/Android Auto
- Autonomous Emergency Braking
- Bestuurdersairbag
- Bluetooth telefoonvoorbereiding
- Bots waarschuwing systeem
- Brake Assist System
- Connected services
- Elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing
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- Elektronisch Sper Differentieel
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- Elektronische remkrachtverdeling
- Hoofd airbag(s) voor
- Keyless start
- Knie airbag(s)
- Passagiersairbag
- Rijstrooksensor met correctie
- Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
- Vervolgbotsing preventie
- Volledig digitaal instrumentenpaneel
- Zij airbag(s) voor

Veiligheid

- Alarm klasse 1(startblokkering)
- Bandenspanningscontrolesysteem
- Grootlichtassistent
- Hill hold functie
- Vermoeidheids herkenning

Financiële leaseprijs ?499,00 per maand Verkoopprijs 31.745,00

Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 TSI 4Motion Highline Digitaal dasboard Navigatie

Auto?s maken kunnen ze, die Duitsers. Al jaren. En dat merkt u. Niet voor niets is de vraag naar gebruikte
Volkswagens zo groot, want de kwaliteit staat ook na een aantal jaren nog buiten kijf, zoals aan deze
Tiguan Allspace duidelijk te zien is. Met zijn benzinemotor en automatische transmissie is dit een prima
auto voor nog vele kilometers. De sportstoelen houden u en uw passagier stevig vast tijdens een snelle rit,
maar bieden ook altijd comfortabele ondersteuning. Een praktische extra is de elektrisch bedienbare
achterklep die opent en sluit met een druk op de knop. Ook is de auto voorzien van: 18 inch lichtmetalen
velgen, adaptief dempingsysteem, aluminium dakrailing, extra getint glas, led-achterlichten, verstelbare
lendensteunen, actieve hoofdsteunen, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch bediende ramen, elektrisch
verstelde en verwarmde buitenspiegels, led-dagrijverlichting en verstelbare achterbank.

Met de dab-ontvanger luistert u naar glasheldere digitale radio. Onderweg wil je zo min mogelijk onnodige
of afleidende handelingen verrichten. Vandaar ook de audiobediening op het stuur. Beste route, verwachte
aankomsttijd: uw eigen navigatiesysteem met harde schijf vertelt u alles! Connected drive services
verbindt uw smartphone draadloos met het audiosysteem. Dankzij automatische airconditioning is het
interieur behaaglijk warm of verfrissend koel. De achteropkomend verkeer waarschuwing geeft een signaal
als degene achter u te dicht op u zit. Ook handig en veilig bij het wisselen van rijbaan. Elk spatje op de
voorruit wordt gesignaleerd door de regensensor en meteen worden de ruitenwissers naar behoefte
ingeschakeld. Met de hulp van de parkeersensoren kost inparkeren en uitparkeren u geen enkele moeite.
Als u de adaptive cruise control inschakelt, regelt de auto zelf de snelheid en de afstand tot de auto voor u.
Autosleutels? Overbodig. Met de elektronische token op zak stapt u zo in en met een druk op de
start-stopknop is de motor in bedrijf. Deze Volkswagen Tiguan Allspace maakt het u makkelijk. Vandaar
ook de elektrisch inklapbare trekhaak. Ook lederen versnellingspook, sportstuur met schakelpaddels,
automatisch dimmende binnenspiegel, boordcomputer, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
en bagage afdekhoes zijn aan boord.

De Volkswagen Tiguan Allspace is ook voorzien van ADAS. Deze Advanced Driver Assistence Systems
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fungeren als extra ogen en oren: ze houden voor u de weg in de gaten en grijpen in wanneer dat nodig is.
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. Vermoeidsheidsherkenning neemt
tekenen van vermoeidheid waar bij de bestuurder. Het systeem voorkomt dat er daardoor ongelukken
gebeuren. Keep your lane? Het Lane-keeping systeem zorgt er automatisch voor.

Natuurlijk wordt deze auto geleverd met Bovag Garantie. Natuurlijk bent u van harte welkom om deze
Volkswagen in ons bedrijf te komen bekijken. Laat u ons weten wanneer u wilt komen?

Direct een afspraak maken?

Welkom bij Autobedrijf Bos en Slegers

Een afspraak voor bezichtiging  kunt U maken  of dat betreffede auto aanwezig is.
Via mail:          info@bosenslegers.nl of gerard@bosenslegers.nl
Via telefoon:    040-2522425 (algemeen nummer) of 06-20490119 (Gerard Slegers)

Onze openingstijden:

RECEPTIE:        Maandag t/m Vrijdag    08:00 - 18:00 uur
WERKPLAATS: Maandag t/m Vrijdag    09:00 - 18:00 uur
VERKOOP:        Maandag t/m Vrijdag    09:00 - 18:00 uur
VERKOOP         Zaterdag            10:00 - 17:00 uur   
VERKOOP         Buiten de openingstijdem kunnen we een afspraak maken  uiteraard alleen als U de auto
ook voor 99 procent wil kopen .. 
                           Uiteraard moet de auto zijn zoals omschreven
    

Als extra service biedt Autobedrijf  Bos & Slegers : EEN PROEFRIT BIJ U THUIS aan 
Waar in Nederland U ook woont, wij zorgen er voor dat U, zonder extra inspanningen of moeite, in Uw
eigen omgeving kunt proefrijden met de door U geselecteerde auto.
Kosten voor deze proefrit thuis bedragen € 125,-- Een bedrag dat bij aanschaf van het voertuig op de
aanschafwaarde in mindering wordt gebracht waardoor deze service U uiteindelijk NIETS kost. Ook de
aflevering van de auto zal, indien gewenst, KOSTELOOS bij U thuis plaatsvinden
Wilt U bovenstaande proberen, Facetime dan met 06-20490119.
Bij aflevering van onze auto's brengen wij standaard € 695,-- in rekening.
Hiervoor krijgt de auto een complete afleveringsbeurt en een nieuwe APK. U neemt Uw auto dus altijd in
tiptop conditie mee.
Wilt U liever leasen? U kunt Uw eigen leaseprijs berekenen op    www.bosenslegers.nl/lease-
Voor de leaseprijs en de verzekering te raadplegen kunt u onderstaande link gebruiken
 
Voordelen van bij ons Verzekeren  is : als u schade heeft   5 jaar de aankoopgarantie is gegarandeerd 
aankoopprijs krijgt u  terug  met verder geen eigen risico
Ook hebben we mogelijkheden om de fabrieksgarantie met 2 jaar te verlengen meer weten vraag naar
deze mogelijkheid

Autogroep Bos en Slegers
Steenoven 28
5626DK Eindhoven
040-2522425
info@bosenslegers.nl

www.bosenslegers.nl
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Aanbieder
Autogroep Bos & Slegers
Steenoven 28
5626 DK Eindhoven

Tel: 040 252 2425
E-mail: info@bosenslegers.nl


