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Volkswagen e-Golf
136 Pk Automaat Marge
Bouwjaar:

2018 (30 augustus 2018)

Massa:

1.515 kg

Tellerstand:

93.888 km

Bekleding:

Leder

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Elektrisch

Kenteken:

H637SN

Transmissie:

Automaat

Vermogen:

136 PK

€ 20.850,Exterieur
LED koplampen

Parkeersensor voor en achter

Achterspoiler

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Bumpers in carrosseriekleur

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Dimlichten automatisch

Getint glas

Handgrepen in carrosseriekleur

LED achterlichten

Lichtmetalen velgen 16 inch

Sperdiﬀerentieel

Verwarmde voorruit

Infotainment
Bluetooth systeem

Navigatiesysteem

Multimedia-voorbereiding

Originele Audio

Radio CD/MP3 speler

SD kaarthouder voor Mp3

Stuurwiel multifunctioneel

USB Aansluiting

Interieur
Climate Controle

Achterbank in delen neerklapbaar

Airco

Armsteun achter

Armsteun voor

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

Boordcomputer

Elektrische ramen achter

Elektrische ramen voor

Hoofdsteunen achter

Hoofdsteunen actief

Hoogte Verstelling Stoel

Lederen bekleding

Lederen stuurwiel

Multifunctioneel stuurwiel

Passagiersstoel in hoogte verstelbaar

Sportstoelen

Stuurbekrachtiging

Stuur verstelbaar

Voorstoelen verwarmd

Veiligheid
Achteruitrijcamera

Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) knie

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Anti Blokkeer Systeem

Anti doorSlip Regeling

Bandenspanningscontrolesysteem

ESP

Hill hold functie

Isoﬁx

Overige
Oplaadmogelijkheid

warmtepomp

Deze E-Golf is eigenlijk een gewone Golf, inclusief het bekende, prettige rijgedrag, maar zijn elektrische aandrijving maakt hem nét even anders.
Voor zakelijke rijders brengt hij natuurlijk het voordeel van slechts 4 procent bijtelling met zich mee. Ook een sterk punt zijn de lage
gebruikskosten, want stroom is nu eenmaal goedkoper dan brandstof. Zoals elke Golf is ook deze lekker ruim, voor zowel passagiers als bagage.
En de elektrische aandrijving brengt een standaard bijgeleverde automaat met zich mee. Verder is het een bijzondere ervaring om met zo’n
elektrische auto superstil het verkeer in te gaan. Samen met het goede zitcomfort en de prima veerkwaliteiten van het onderstel leidt dit tot een
auto waarin het heerlijk ontspannen rijden is. Volkswagen staat voor innovatieve techniek en hoogstaande kwaliteit. Het zijn eigenschappen die u
in alle modellen kunt terugzien. Ook deze e-Golf is op en top een Volkswagen. 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 e-Golf duidelijk te zien is. De auto is uitgerust met lederen
bekleding inclusief stoelverwarming. Bij de uitrusting van deze Volkswagen horen onder meer 16 inch lichtmetalen velgen, getint glas, ledachterlichten, actieve hoofdsteunen, elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels en in delen
neerklapbare achterbank. U bedient het navigatiesysteem en het orginele audio installatiesysteem via knoppen op het stuur. Zo kunt u steeds uw
aandacht gericht houden op de weg. Gebruik de usb-aansluiting om uw muziekbibliotheek af te spelen in te auto. Of het buiten nu warm is of
koud, dankzij climate control is het binnen altijd behaaglijk. De achteruitrijcamera maakt inparkeren gemakkelijker dan ooit. In deze Volkswagen
kunt u zich concentreren op het verkeer, terwijl de auto de omgeving voor u in de gaten houdt. Als bestuurder van deze Volkswagen bent u nooit
alleen. U wordt onderweg bijgestaan door technologische hulpmiddelen die samen met u de weg in de gaten houden. Als het nodig is, grijpen ze
zelfs in, door te remmen of bij te sturen. Hill hold control houdt de handrem vast op een helling. Wegrijden was nog nooit zo gemakkelijk.

