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Volkswagen Beetle
Cabriolet 1.2 TSI Design
€ 0,-

2014

77.178 KM

Kenmerken
Merk

Volkswagen

Bouwjaar

17-07-2014

Tellerstand

-

Model

Beetle

Kleur

blauw

Vermogen

105 PK

Type

Cabriolet 1.2 TSI
Design

Brandstof

Benzine

Cilinderinhoud

1197 CC

Transmissie

Handgeschakeld

Gewicht:

1288 KG

Prijs

€ 0,-

Exterieur
bi-xenon koplampen, bi-xenon koplampen, Buitenspiegels elektrisch inklapbaar, Buitenspiegels elektrisch inklapbaar,
Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Chroom delen exterieur,
Elektrisch bedienbare achterklep, Elektrisch bedienbare kap, Getint glas, koplampreiniging, koplampreiniging, LED
dagrijverlichting, Lichtmetalen velgen 18", mistlampen voor adaptief, Parkeersensor voor en achter, Parkeersensor voor en achter,
Warmtewerend glas, Windscherm

Infotainment
Audioinstallatie met cd-speler, Navigatie, Teller set op dashboard

Interieur
Achterbank in delen neerklapbaar, Airco, Armsteun voor, Binnenspiegel automatisch dimmend, Binnenspiegel automatisch
dimmend, Binnenspiegel automatisch dimmend, Boordcomputer, Comfortstoel(en), Cruise control, Elektrische ramen voor,
Lederen bekleding, Lederen interieur, Lederen interieur, Regensensor, Regensensor, Regensensor, Sportstoelen, Sportstoelen,

Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk, Stuur verstelbaar, Voorstoelen in hoogte verstelbaar, Voorstoelen verwarmd, Windscherm

Veiligheid
Airbag(s) hoofd achter, Airbag(s) hoofd voor, Airbag(s) side voor, Airbag bestuurder, Airbag passagier, Alarm klasse
1(startblokkering), Anti Blokkeer Systeem, Anti doorSlip Regeling, Bandenspanningscontrolesysteem,
Bandenspanningscontrolesysteem, Bandenspanningscontrolesysteem, Elektronisch Stabiliteits Programma, Hill hold functie

Overige
Advance-pakket, Leder-pakket, Licht en zicht-pakket, Parkeer pakket

Opmerkingen
C′est magniﬁque! De Zuid-Franse sfeer is onontkoombaar in deze onvervalste cabrio. Degelijk, solide en technisch hoogstaand: dat
kun je van Duitse auto′s nog altijd zeggen. En die omschrijving geldt zeker voor deze Volkswagen Beetle Cabriolet. Veel auto, veel
kwaliteit. Het zijn de degelijkheid van de constructie en de doordachtheid van het ontwerp die ervoor zorgen dat een Volkswagen
jarenlang begeerlijk blijft. Zoals deze Beetle Cabriolet, bijvoorbeeld. Deze auto is van eerste eigenaar en de onderhoudshistorie is
bekend. Met zijn benzinemotor en handgeschakelde versnellingsbak is dit een prima auto voor nog vele kilometers. Leren
bekleding versterkt de topklasse uitstraling van het interieur. Tijdens gure dagen is het prettig zitten in de verwarmbare
voorstoelen. Sportief rijden stelt eisen aan een stevige zitpositie voor rijder en bijrijder. Vandaar de strakke sportstoelen! De
bagageruimte is toegankelijk via een comfortverhogende elektrische achterklep. Het elektrisch bediende cabriodak opent en sluit
automatisch. De gasontladingslampen van de xenonverlichting zorgen voor een krachtige en heldere lichtbundel. Ook 18 inch
lichtmetalen velgen, windscherm, warmtewerend glas, elektrisch bedienbare ramen voor, elektrisch inklapbare buitenspiegels, leddagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank horen tot de voorzieningen op deze auto.
Het audio-installatiesysteem is gecombineerd met het navigatiesysteem en biedt volop entertainment en routeinformatie. De
hoge, eigentijdse kwaliteit wordt geleverd door bluetooth en natuurlijk DAB+. Deze auto heeft airconditioning aan boord. Een paar
spetters of een donderbui? De regensensor weet het als eerste en reageert precies goed! Inparkeren en uitparkeren kost geen
enkele moeite dankzij de parkeersensoren. Cruise control is aanwezig; prettig voor de lange einden. Extra opties op deze auto zijn:
verstelbaar stuur, automatisch dimmende binnenspiegel, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.
Zoals u mag verwachten van deze Volkswagen Beetle Cabriolet is hij uitgerust met een reeks aan actieve veiligheidssystemen. Op
een helling houdt hill hold control de handrem vast totdat u weer gas geeft.
Vanzelfsprekend leveren wij deze auto met Bovag Garantie. Cabrio rijden: vrijer kan het niet. Maak gauw een afspraak voor een
proefrit!

