VOLKSWAGEN POLO
1.0 MPI 75pk Trendline AIRCO en BLUETOOTH

Verkrijgbaar bij onze dealer :

Prijs voertuig :

14 225 €*

DAVO Bergschenhoek
Weg en Land 62-64
2661 KR BERGSCHENHOEK

* Excl. kosten van inschrijving en brandstof. vermelding verplicht vanaf 1.1.79 conform decreet
78993 van 4.10.78

Garantie Leeuwekeur Plus XL (24 Maand)

(010) 850 47 50

GEDETAILLEERDE KENMERKEN
Kilometerstand : 15103 km Geen
garantie
Versnellingsbak : Handgeschakeld
Kleur : Zwart
Garantie : Leeuwekeur Plus XL
Din vermogen : 75 ch
Registratiedatum : 03/2018

Brandstof : Benzine
Belasting : CO2 : 110 g/km

UITRUSTING

COMFORT
airco
airconditioning, handbediend (climatic)
cruise control
stuurbekrachtiging elektromechanisch en
snelheidsafhankelijk

ANDERE

2 leeslampjes vóór
12-volt aansluiting met klepje
afstandswaarschuwingsysteem (front assist)
inclusief noodremsysteem voor stadsverkeer
(city emergency braking) en
voetgangersherkenning
alarmlichten automatisch geactiveerd bij hard
EXTERIEUR
remmen
buitenspiegels en deurgrepen in zwart
automatische lichtschakeling met leaving home
uitgevoerd
en coming home functie
ruitenwissers voor en achter met interval
bagageruimteverlichting
bandendrukcontrolesysteem
INTERIEUR
bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
achterbank ongedeeld, rugleuning in één deel
binnenverlichting voor met
neerklapbaar
vertragingsmechanisme (activatieschakelaar in
bagageruimte-afdekking
alle deuren)
bekleding, stof 'basket'
carrosserie volledig verzinkt
hoofdsteun achter 3x, verstelbaar
bumpers in carrosseriekleur
hoofdsteunen voor
claxon
isofix-voorbereiding voor het gemakkelijk
centrale deurvergrendeling met
bevestigen van twee kinderzitjes op achterbank afstandsbediening, inclusief twee klapsleutels
instrumentenpaneel met elektronische
dashboardkastje afsluitbaar, verlicht
snelheidsmeter, kilometer- en ritafstandteller,
decorinleg 'deep black'
toerenteller
elektrische ruitbediening voor
stuurwiel in hoogte en lengte verstelbaar
fabrieksgarantie
stuurwiel (driespaaks)
gevarendriehoek
stof- en pollenfilter
instrumentenverlichting wit, lichtsterkte
regelbaar
met wit nachtdesign voor schakelaars
MULTIMEDIA
indicatie versleten remblokken
bluetooth carkit
koplampen halogeen, met geïntegreerde
boordcomputer
knipperlichten en led dagrijverlichting
radio- en multimediasysteem 'composition
metallic lak
colour'
knipperlichten in buitenspiegel geïntegreerd
reflectoren in de deuren
VEILIGHEID
opbergvak in deuren (met houder voor 1,5l fles
airbag voor bestuurder en bijrijder
voor)
(uitschakelbaar voor bijrijder)
startblokkering, elektronisch
bandenreparatieset (tyre mobility set)
start-/stopsysteem met recuperatie van
driepuntsveiligheidsgordel 3x achter
remenergie
driepuntsveiligheidsgordel vóór in hoogte
standaard lakkleur
verstelbaar en met gordelspanner
service-interval indicatie
elektronisch stabilisatieprogramma (esc) met
waarschuwingssignaal bij niet uitgeschakelde
tegenstuurondersteuning inclusief
verlichting
antiblokkeersysteem (abs) met remassistent,
aandrijfslipregeling (asr),
motorsleepmomentregeling (msr) en
aanhangestabilisatie
hoofdairbagsysteem voor en achter inclusief
zijairbags vóór
kinderslot achter
waarschuwingstoon en -lampje bij niet dragen
van gordel voor
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