VOLKSWAGEN GOLF
GTE 1.4 TSI PHEV 204PK 5D DSG AUTOMAAT PANORAMADAK

Verkrijgbaar bij onze dealer :

Prijs voertuig :

€* 21 825

DAVO Zoetermeer
Zuidweg 100
2718 NB ZOETERMEER

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

Garantie Leeuwekeur Comfort (6 Maand)

070 8502700

GEDETAILLEERDE KENMERKEN
Kilometerstand : 49055 km garantie
Versnellingsbak : Automaat
Kleur : Zwart
Garantie : Leeuwekeur Comfort
Din vermogen : 150 ch
Registratiedatum : 06/2015

Silhouette : Hatchback
Aantal zitplaatsen : 5
Brandstof : Hybride
Belasting : 7 %
CO2 : 39 g/km

UITRUSTING

COMFORT
climatronic volautomatische airconditioning
cruise control met snelheidsbegrenzer
stuurbekrachtiging elektromechanisch en
snelheidsafhankelijk
EXTERIEUR
18'' lichtmetalen velgen 'nogaro'
achterklep met geïntegreerde dakspoiler en
side flaps
buitenspiegels elektrisch instel- en
verwarmbaar in met geïntegreerde
knipperlichten
buitenspiegels en deurgrepen in
carrosseriekleur
elektrische ramen achter
elektrische ramen voor
elektrisch verstel- en verwarmbare
buitenspiegels; links asferisch
grille en luchtinlaat in zwart, gesloten optiek,
met gte opschrift, blauwe strip in grille
led-dagrijverlichting in ''c''-form, geïntegreerd in
voorbumper
lichtmetalen velgen
ruitenwisser met intervalschakeling voor en
achter
tankklep door in te drukken te ontgrendelen
verlichte deurgrepen

stof- en pollenfilter
stoffen bekleding ''clark'' in ruitmotief karo
blauw
topsportstoelen vóór
twee bekerhouders voor in middenconsole en
twee achter
verstelbare lendensteunen in voorstoelen
verwarmings- en ventilatiesysteem met
interieurfilter, vier-traps aanjager,
luchtrecirculatiestand en
ontwasemingsopeningen voor vóór- en zijruiten
voorstoelen traploos in hoogte verstelbaar
zwarte dakhemelbekleding
MULTIMEDIA
16,5 cm TFT scherm in kleur met Touchscreen
functie
boordcomputer 'premium' in kleur
radio 'composition media', incl. 8 luidsprekers,
aux-in aansluiting, cd-speler, sd-kaartlezer, usb
telefoonvoorbereiding 'bluetooth'
VEILIGHEID

antiblokkeersysteem (abs) inclusief ebv, msr
en asr
automatische driepuntsveiligheidsgordels met
elektrische gordelspanners voor en
spankrachtbegrenzers voor alle vijf zitplaatsen
elektronisch stabiliteits programma (esp)
full-size-airbags voor bestuurder en
voorpassagier, voorpassagier uitschakelbaar
INTERIEUR
hoofdairbags voor en achter en zij-airbags voor
automatisch dimmende binnenspiegel
kindersloten op de achterportieren
bagageruimte afdekking
knie-airbag voor bestuurder
bagageruimtebekleding met opbergvak rechts
tyre fit bandenreparatieset
buitentemperatuurmeter
waarschuwingssensor bij niet dragen gordels
crash-actieve hoofdsteunen voor bestuurder
vóór
en bijrijder (anti-whiplash)
drie in hoogte verstelbare hoofdsteunen op de ANDERE
achterbank
'coming home'- en 'leaving home'-functie
in delen neerklapbare achterbank (1/3 en 2/3)
3 driepunts veiligheidsgordels op de
lederen multifunctioneel stuurwiel met drie
achterbank
spaken (gte opschrift in aluminium)
12-volt aansluiting in de bagageruimte
licht- en regensensor
achterlichten in donkerrood in led-uitgevoerd
middenarmsteun achter met skiluik
incl. led-kentekenplaatverlichting
middenarmsteun achter met twee
afstandsbediening voor de centrale
bekerhouders
portiervergrendeling met twee klapsleutels
middenarmsteun met opbergvak vóór, twee
ambiente verlichting
uitstroomopeningen en twee bekerhouders
achter
automatisch inschakelende alarmlichten bij
hard
remmen
opbergtassen aan de rugleuningen van de
voorstoelen
b-stijl zwart glanzend
...
opbergvakken onder de voorstoelen
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