Volkswagen Golf (8) R-Line 1.5 eTSI 96 kW /
130 pk Hatchback 7 versn. DSG | Navigatie |
Parkeers
2021 - Benzine - Automaat

€ 44.376,Autogegevens
Merk, model:

Volkswagen Golf

Uitvoering:

(8) R-Line 1.5 eTSI 96...

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.247 kg

Motor:

1.498 cc, 131 pk (96 kW)

Kleur:

Kings red (rood)

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Stof

Garantie:

Fabrieksgarantie

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Centrale
deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch
bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Mistlampen
voor, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Sportstoelen

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 200 Nm
Transmissie: 7 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 45 liter
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 9,4 s
Topsnelheid: 213 km/u
Milieu
Energielabel: B
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Staat
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 141 - 158 per kwartaal
De kenners van het merk weten het al lang: een Volkswagen biedt kwaliteit. Niet alleen in duurzaamheid,
maar ook in de ongeëvenaarde combinatie van rijkwaliteiten, comfort en veiligheid steekt een VW altijd
met kop en schouders boven de concurrentie uit. Het bewijs? Kijk maar eens goed naar deze Golf. Dit is
een splinternieuwe auto, die nu uit voorraad leverbaar is. Winterse omstandigheden? Geniet dan van het
comfort van de stoelverwarming! Dat noemen ze nou een ruimtelijk effect: het elektrisch bediende glazen
panorama dak. Verder is de Volkswagen uitgerust met: 18 inch lichtmetalen velgen, sportonderstel, extra
getint glas, led-achterlichten, verstelbare lendensteunen, actieve hoofdsteunen, metallic lak, verwarmde
ruitensproeiers, elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels,
led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.
Met de dab-ontvanger luistert u naar glasheldere digitale radio. De radio harder of zachter zetten of iemand
uit uw contactenlijst bellen. Dankzij de spraakbediening doet u dit allemaal met uw stem. Het full map
navigatiesysteem brengt u soepel en vlot naar uw bestemming. Connected drive services maakt het
mogelijk om muziek draadloos af te spelen. Dankzij automatische airconditioning is het interieur behaaglijk
warm of verfrissend koel. Boem is ho? Dat is verleden tijd. De achteruitrijcamera laat precies zien hoeveel
ruimte u achter nog heeft!
Aan boord van deze Volkswagen houden verschillende geavanceerde systemen voor u de weg in de gaten.
Ze waarschuwen u voor noodsituaties en kunnen in een aantal gevallen ook zelf ingrijpen.
Verkeersbord-detectie herkent verkeersborden en toont deze op het instrumentarium van de auto. Forward
collision warning waarschuwt voor een kop-staart botsing. Een belangrijke bijdrage aan de veiligheid in
deze auto is de vermoeidheidsherkenning, die waarneemt wanneer de bestuurder tekenen van
vermoeidheid vertoont.
Natuurlijk is dit een splinternieuwe auto en hij wordt dus geleverd met volledige fabrieksgarantie. Daarbij
kunnen we u verschillende gunstige financieringsvormen aanbieden. We maken graag een afspraak met u.
Neem plaats in de cockpit, start de motor en voel het vermogen. Met deze sportieve Volkswagen Golf hebt
u altijd de controle. Een belangrijke eigenschap van iedere Volkswagen is zijn duurzaamheid. Dat ziet u ook
aan deze Golf. Laat de kou maar komen! U zit altijd goed met de heerlijke stoelverwarming. Het elektrisch
bediende glazenpanorama dak zorgt voor licht en gevoel van ruime. Tot de uitrusting van deze Volkswagen
behoren ook 18 inch lichtmetalen velgen, sportonderstel, extra getint glas, led-achterlichten, verstelbare
lendensteunen, actieve hoofdsteunen, metallic lak, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch bedienbare
ramen achter, elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen
neerklapbare achterbank.
Laat u onderweg niet afleiden, de bediening van het audiosysteem en ook het full map navigatiesysteem
gaat met knoppen op het stuur en met spraak. Natuurlijk is de audio-installatie voorzien van
dab-ontvangst. Natuurlijk is er ook automatische airconditioning aanwezig. Dit is een auto met een
behoorlijk IQ. Meedenken en opletten geen probleem. Voorzien van adaptive cruise control en
parkeersensoren achter, maar ook van automatisch inschakelbare verlichting en regensensor. Ook
sportstuur met schakelpaddels, automatisch dimmende binnenspiegel en centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening horen tot de voorzieningen op deze auto.
De automatische veiligheidssystemen in deze Volkswagen fungeren als een extra paar ogen. En dat niet
alleen, ze kunnen ook actief ingrijpen, om zo u en uw passagiers te beschermen. Wat deze auto ook kan, is
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lezen. Hij 'leest' voor u de verkeersborden tijdens de rit en attendeert u erop door ze op het dashboard te
projecteren. Forward collision warning waarschuwt bij een dreigende aanrijding met een voorligger. Om te
voorkomen dat u tijdens lange ritten achter het stuur in slaap valt, is deze auto voorzien van
vermoeidheidsherkenning.
We kunnen ons voorstellen dat u deze auto wilt bekijken. We laten de auto graag aan u zien, dan vertellen
we u meteen welke financieringsvormen we u eventueel kunnen bieden.

Aanbieder
Zijm Nijmegen
Nieuwe Dukenburgseweg 13
6534 AD Nijmegen
Tel: 024 381 7100
E-mail: lead@zijm.nl
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