Volkswagen Golf (8) Life 1.0 81 kW / 110 pk
TSI Hatchback 7 versn. DSG [Lane
assist]Automatische
2021 - Benzine - Automaat

€ 33.545,Autogegevens
Merk, model:

Volkswagen Golf

Uitvoering:

(8) Life 1.0 81 kW / 1...

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.302 kg

Motor:

1.000 cc, 110 pk (81 kW)

Kleur:

Pure white (licht wit)

Laksoort:

Basis/uni

Bekleding:

Stof

Garantie:

Fabrieksgarantie

Opties en accessoires
Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Cruise Control, Getint glas, Lichtmetalen velgen,
Parkeersensor

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 200 Nm
Transmissie: 7 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 45 liter
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 10,2 s
Topsnelheid: 202 km/u
Milieu
Energielabel: A
Staat
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Zijm Arnhem-Zuid | Tel: 026 320 0700 | lead@zijm.nl

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 163 - 183 per kwartaal
Het is niet alleen de bouwkwaliteit waar Duitse auto's om bekend staan, maar ook de rijkwaliteiten. Dat
merkt u achter het stuur van deze Volkswagen Golf. Een belangrijke eigenschap van iedere Volkswagen is
zijn duurzaamheid. Dat ziet u ook aan deze Golf. Het is een goed onderhouden auto, de onderhoudshistorie
is bekend. Schouders en onderrug krijgen een VIP-behandeling door de comfortstoelen. Bij de uitrusting
van deze auto horen onder meer 16 inch lichtmetalen velgen, getint glas, led-achterlichten en in delen
neerklapbare achterbank.
Voor een heldere klankweergave zorgt het audiosysteem met bluetooth wat het mogelijk maakt uw
lievelingsmuziek ook draadloos af te spelen. Ook is de auto voorzien van automatische airconditioning.
Parkeersensoren helpen u tijdens het in- en uitparkeren. Met adaptive cruise control houdt deze auto
automatisch afstand tot uw voorligger.
Elektronische veiligheidsvoorzieningen helpen u onderweg om de situatie op de weg te beoordelen. Deze
systemen waarschuwen u als er een riskante situatie ontstaat, en kunnen in bepaalde gevallen ook zelf
ingrijpen. Het accident avoidance system helpt aanrijdingen te voorkomen. Lane assist is een andere naam
voor rijstrookassistent. Dit veiligheidssysteem waarschuwt als u onbedoeld buiten uw rijstrook terechtkomt.
Vanzelfsprekend leveren wij deze nieuwe auto met volledige fabrieksgarantie. We maken graag een
afspraak met u om deze Golf bij ons te komen bekijken.

Aanbieder
Zijm Arnhem-Zuid
Marga Klompélaan 26
6836 BH Arnhem
Tel: 026 320 0700
E-mail: lead@zijm.nl
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