Volkswagen Golf (8) Life 1.0 81 kW / 110 pk
TSI Hatchback 6 versn. Hand |
Achteruitrijcamera | A
2021 - Benzine - Handgeschakeld

€ 33.111,Autogegevens
Merk, model:

Volkswagen Golf

Uitvoering:

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

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.257 kg

Motor:

999 cc, 111 pk (82 kW)

Kleur:

Reflex silver(zilver)

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Stof

Garantie:

Fabrieksgarantie

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

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 200 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 45 liter
Acceleratie (0-100): 10,2 s
Topsnelheid: 202 km/u
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 5,5 l/100km (1 op 18,2)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,0 l/100km (1 op 25,0)
Energielabel: A
Staat
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Zijm Nijmegen | Tel: 024 381 7100 | lead@zijm.nl

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 163 - 183 per kwartaal
U weet ongetwijfeld dat Volkswagen, als een van de grootste autofabrikanten ter wereld, een geweldige
reputatie heeft. Die reputatie is gestoeld op deze Golf. En op al die andere modellen van VW. Want die
blinken stuk voor stuk uit in een geweldige bouwkwaliteit, doordachte motortechniek en geweldige
rijkwaliteiten. Een belangrijke eigenschap van iedere Volkswagen is zijn duurzaamheid. Dat ziet u ook aan
deze Golf. De comfortstoelen zitten op lange ritten zo prettig dat u bijna vergeet te pauzeren. Ook 16 inch
lichtmetalen velgen en led-achterlichten horen tot de voorzieningen op deze auto.
Uw lievelingsmuziek klinkt nog mooier met dit audiosysteem voorzien van bluetooth. Ook is de auto
voorzien van automatische airconditioning. De regensensor activeert automatisch de ruitenwissers als het
regent of sneeuwt. Parkeersensoren zijn een handig hulpmiddel om parkeerschades te voorkomen.
Adaptive cruise control houdt de ingestelde snelheid vast en houdt afstand tot het voertuig voor u. Deze
Volkswagen is voorzien van lederen stuur en automatisch dimmende binnenspiegel.
Zoals u mag verwachten van deze Volkswagen Golf is hij uitgerust met een reeks aan actieve
veiligheidssystemen. Lane assist waarschuwt als u onbedoeld buiten uw rijstrook dreigt te raken.
Hebben we uw interesse gewekt? Deze Golf staat nu voor u klaar, u bent van harte welkom om hem te
komen bekijken. Dan vertellen we u ook meteen over de financieringsvormen die we u kunnen aanbieden.
Belt u ons vandaag nog?

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