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Volkswagen Polo
1.2 TDi 75PK
Bouwjaar:

2013 (22 oktober 2013)

Massa:

1.050 kg

Max trekgewicht:

800 kg

Tellerstand:

179.487 km

Bekleding:

Stof

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Diesel

Kenteken:

8-SKD-30

Transmissie:

Handgeschakeld

Vermogen:

75 PK

€ 6.940,Exterieur
Lichtmetalen velgen 16 inch

Bumpers in carrosseriekleur

Centrale deurvergrendeling

Elektronische remkrachtverdeling

Getint warmtewerend glas

mistlampen voor

Privacy glass

Infotainment
RNS 310 Navigatiesysteem

Audio installatie

Audio installatie

Bluetooth audio streaming

Bluetooth carkit

Radio cd mp3 speler

Interieur
Airco

Cruise control

12Volt aansluiting

12Volt aansluiting

Achterbank neerklapbaar

Armsteun voor

Bestuurderstoel in hoogte verstelbaar

Boordcomputer

Centrale deurvergrendeling op afstandbediening

ISOﬁx

Ramen voor en achter elektrisch bedienbaar

Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk

Stuurwielbediening Audio

Veiligheid
Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Anti Blokkeer Systeem

Anti doorSlip Regeling

Elektronisch Stabiliteits Programma

Start/Stop systeem

Overige
Onderhoudshistorie aanwezig

Origineel Nederlandse auto

Compleet en sportief uitgevoerde Volkswagen Polo Comfortline voorzien van de zuinige 1.2 TDi dieselmotor met 75 PK en 180 NM koppel
waarmee de Polo een gemiddeld opgegeven verbruik van één liter diesel op 29,4 kilometer kan halen. Het betreft hier een origineel nieuw in
Nederland geleverd exemplaar welke door de jaren heen netjes onderhouden is. De laatste onderhoudsservice is zojuist door ons uitgevoerd, dit
samen met de zes maanden garantie via Autotrust maken deze Volkswagen direct rijklaar. De Candy White exterieurkleur, 16 inch lichtmetalen
velgen en het donker getinte glas maken van deze Polo een sportieve verschijning. Ook in de uitrusting van deze auto vinden we ﬁjne opties terug
als: airconditioning, cruise control en een full map navigatiesysteem met geïntegreerde bluetooth telefoonvoorbereiding. Daarnaast is hij
uitgevoerd met: elektrische ramen en spiegels, lederen stuurwiel, in hoogte verstelbare bestuurder- en passagiersstoel, centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening, front- en zij airbags, antiblokkeersysteem (ABS), ISOFIX bevestigingspunten op de achterbank, enz…
Onderhoudshistorie, twee sleutels en Nationale Autopas aanwezig.

