Volkswagen Polo 1.0 TSI 95 7DSG Life
Hatchback | Automaat | Zijruiten achter en
achterruit getin
06/2022 - Benzine - Automaat

€ 28.949,Autogegevens
Merk, model:

Volkswagen Polo

Uitvoering:

1.0 TSI 95 7DSG Life H...

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.104 kg

Motor:

999 cc, 95 pk (70 kW)

Kleur:

Kings Red(rood)

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

onbekend

Garantie:

Fabrieksgarantie

Opties en accessoires
Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling
met afstandsbediening, Cruise Control, Lichtmetalen velgen, Navigatiesysteem

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 175 Nm
Transmissie: 7 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 40 liter
Actieradius: 714 km
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 11,3 s
Topsnelheid: 187 km/u
Accu snelladen: nee
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 7,3 l/100km (1 op 13,7)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,9 l/100km (1 op 20,4)
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Muntstad Volkswagen Utrecht | Tel: 030 600 7000 | muntstad@leadnet.nl

Energielabel: B
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 120 - € 135 per kwartaal
Leaseprijs: € 349 p/m (full operational lease, informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden)
Garantie
Fabrieksgarantie: 48 maanden
Overige informatie
Rijklaargewicht: 1204 kg
Verwachtte leveringsdatum: 31-12-2022
Officiële merkdealer
Muntstad Volkswagen Utrecht is jouw officiële dealer van Volkswagen.
Onze service en diensten
Onze dienstverlening stopt niet met de aanschaf van jouw nieuwe auto. Wij zijn je ook graag van dienst
met financiering, verzekering, private- of zakelijk lease. In onze 9 werkplaatsen kan je terecht voor
service- en reparatiewerkzaamheden, maar met onze service op locatie komen we ook graag naar jou toe.
Daarnaast kan je ook bij ons terecht voor autoverhuur of schadeherstel.
Binnenkort verwacht
Onze nieuwe auto's worden met veel zorg uitgezocht en besteld bij de fabriek. Deze auto's hebben het label
"binnenkort verwacht". Nieuwe auto's zonder dit label zijn direct uit voorraad leverbaar.
Kwaliteit en zekerheid
Bij Muntstad kies je voor kwaliteit en zekerheid.
Persoonlijke hulp
Onze verkoopadviseurs helpen je graag bij het maken van de keuze die het beste bij jouw past. Wij zijn
iedere dag van 9 tot 21 uur online bereikbaar via WhatsApp en kunnen je zelfs een gegarandeerd
inruilvoorstel doen. In de laatste afbeelding van deze auto vind je een QR-code waarmee je rechtstreeks
WhatsApp-contact legt met één van onze verkoopadviseurs
Disclaimer: LET OP: Getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van de daadwerkelijke voorraadauto. Hier
kunnen geen rechten aan worden ontleend. Vraag onze verkoopadviseurs naar specificaties van deze auto.

Aanbieder
Muntstad Volkswagen Utrecht
Landzigt 22
3454 PE De Meern
Tel: 030 600 7000
E-mail: muntstad@leadnet.nl

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Muntstad Volkswagen Utrecht | Tel: 030 600 7000 | muntstad@leadnet.nl

