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Volkswagen Golf
Variant 1.0 TSi DSG Connected Series
Bouwjaar:

2016 (22 juni 2016)

Massa:

1.210 kg

Max trekgewicht:

1.100 kg

Tellerstand:

88.889 km

Bekleding:

Stof

Carrosserie:

Stationwagon

Brandstof:

Benzine

Kenteken:

JR168P

Transmissie:

Automaat

Vermogen:

116 PK

€ 16.950,Exterieur
Lichtmetalen velgen 16 inch

Parkeersensor voor en achter

Achterspoiler

Blanke dakrailing

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Bumpers in carrosseriekleur

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Dimlichten automatisch

Elektronisch Sper Diﬀerentieel

Getint glas

Handgrepen in carrosseriekleur

Mistlampen voor

Trekhaak (meerprijs van 595,- euro)

Infotainment
Achteruitrijcamera

Achteruitrijcamera

Bluetooth systeem

Navigatie

Navigatie

DAB ontvanger

Multimedia-voorbereiding

Originele Audio

Radio CD/MP3 speler

SD kaarthouder voor Mp3

USB Aansluiting

Interieur
Climate Controle

Achterbank in delen neerklapbaar

Airco

Armsteun achter

Armsteun voor

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

Binnenspiegel automatisch dimmend

Boordcomputer

Cruise control

Electrische ramen

Hoofdsteunen achter

Hoofdsteunen actief

Hoogte Verstelling Stoel

Lederen stuurwiel en versnellingspook

Lendesteunen (verstelbaar)

Multifunctioneel lederen stuurwiel

Passagiersstoel in hoogte verstelbaar

Regensensor

Sportstoelen

Stuurbekrachtiging

Stuur verstelbaar

Milieu
Start/stop systeem

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

Derde remlicht

ESP

Hill hold functie

Isoﬁx

Vermoeidheids herkenning

Deze complete en ruimte Volkswagen Golf Variant DSG Automaat is nieuw geleverd door Volkswagen Dealer Century in Groningen. De auto is
keurig en volgens schema onderhouden. De laatste onderhoudsservice is recent uitgevoerd op kilometerstand 88.800 door Bosch Car Service
Pheifer in Sneek. De APK is geldig tot en met 22-06-2022. Hiermee bieden wij de auto rijklaar aan inclusief 6 maanden landelijke garantie. Een
goede auto vervoert u niet alleen van a naar b, maar stimuleert u ook en geeft u energie. Het comfort van deze Volkswagen Golf Variant maakt
van iedere rit een genoegen, u komt steeds vol energie op uw bestemming aan. Zoals het een echte Volkswagen betaamt, verkeert deze Golf
Variant in uitstekende conditie. De sportstoelen zien er niet alleen prachtig uit, maar zijn ook functioneel, zoals u kilometer na kilometer zult
merken. Natuurlijk behoren 16 inch lichtmetalen velgen, aluminium dakrailing, getint glas, verstelbare lendesteunen, actieve hoofdsteunen,
elektrisch bedienbare ramen, elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels en in delen neerklapbare achterbank ook tot de uitrusting van
deze complete auto. Een belangrijke veiligheidsvoorziening is de bediening van het orginele audio installatiesysteem en het navigatiesysteem via
knoppen op het stuur. Dab-ontvangst geeft daarbij een kraakheldere ontvangst. Via de usb-aansluiting koppelt u een usb-stick, muziekspeler of
smartphone met het audiosysteem. In een auto als deze kunt u niet zonder climatronic airconditioning, zodat de temperatuur altijd goed is. Met
de achteruitrijcamera ziet u wat er achter de auto gebeurt. Zo rijdt u moeiteloos achteruit. Het drukke verkeer eist onderweg al uw aandacht op.
Daarom is het goed dat deze Volkswagen is voorzien van diverse systemen die u assisteren tijdens de rit. Een automatisch inschakelbare
verlichting neemt het waar als het donker wordt of gaat schemeren, en schakelt dan automatisch de verlichting in. Op dezelfde manier "ziet" de
regen- en lichtsensor de eerste spatjes regen en schakelt dan de ruitenwissers in, en als het harder gaat regenen zet hij de ruitenwissers ook in
een snellere stand. Met ingeschakelde cruise control zit u ontspannen achter het stuur. In de Volkswagen Golf Variant heeft uw veiligheid en die
van uw omgeving prioriteit. Vermoeidsheidsherkenning neemt tekenen van vermoeidheid waar bij de bestuurder. Het systeem voorkomt dat er
daardoor ongelukken gebeuren. Hill hold control voorkomt dat de auto achteruit rolt op een helling. Het systeem werkt als een automatische
handrem die in- en uitschakelt als u dat wenst. Het bandenspanningscontrolesysteem waarschuwt als een van de banden onvoldoende lucht
bevat.

