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Volkswagen Polo
1.0 TSI Comfortline Automaat
€ 19.950,-

2020

3.375 KM

Kenmerken
Merk

Volkswagen

Bouwjaar

19-02-2020

Tellerstand

-

Model

Polo

Kleur

oranje metallic

Vermogen

97 PK

Type

1.0 TSI
Comfortline
Automaat

Brandstof

Benzine

Cilinderinhoud

999 CC

Transmissie

Automaat

Gewicht:

1096 KG

Prijs

€ 19.950,-

Exterieur
Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar, Buitenspiegels in carrosseriekleur, Centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening, Dimlichten automatisch, Dimlichten automatisch, Elektronische remkrachtverdeling, LED dagrijverlichting,
mistlampen voor adaptief

Infotainment
Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth, Multimedia-voorbereiding, Radio, Stuurwiel multifunctioneel

Interieur
Achterbank in delen neerklapbaar, Airco, Armsteun voor, Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar, Binnenspiegel automatisch
dimmend, Binnenspiegel automatisch dimmend, Boordcomputer, Cruise control adaptief, Elektrische ramen achter, Elektrische
ramen voor, Hoofdsteunen actief, Lederen stuurwiel, Lederen versnellingspook, Passagiersstoel in hoogte verstelbaar,
Regensensor, Regensensor, Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk, Stuur verstelbaar

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, Autonomous Emergency Braking,
Bandenspanningscontrolesysteem, bots waarschuwing systeem, Brake Assist System, Elektronisch Stabiliteits Programma

Overige
Achteropkomend verkeer waarschuwing, Licht en zicht-pakket

Opmerkingen
Dit is nu typisch een auto die u goed moet bekijken. Want hij zal u beslist verrassen met zijn ruimte en zijn rijkwaliteiten. Deze
Volkswagen Polo heeft 3375 kilometer op de teller staan, hij is van het bouwjaar 2020. Niet voor niets is de vraag naar gebruikte
Volkswagens zo groot, want de kwaliteit staat ook na een aantal jaren nog buiten kijf, zoals aan deze Polo duidelijk te zien is. De
onderhoudshistorie van deze auto is bekend. Met zijn benzinemotor en automatische transmissie is dit een prima auto voor nog
vele kilometers. Natuurlijk behoren actieve hoofdsteunen, elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch verstelde en verwarmde
buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank ook tot de uitrusting van deze complete auto.
Al uw favoriete radiozenders letterlijk onder handbereik: dat kan met audiobediening op het stuur. In een auto als deze mag u ook
airconditioning verwachten. In deze Volkswagen kunt u zich concentreren op het verkeer, terwijl de auto de omgeving voor u in de
gaten houdt. Een automatisch inschakelbare verlichting zorgt dat de verlichting aangaat als het donkerder wordt - in tunnels
bijvoorbeeld - en de regensensor schakelt de ruitenwissers in als het nodig is. U hoeft er niets aan te doen. Deze Volkswagen Polo
is voorzien van sensoren aan de achterzijde om een achteropkomend verkeer waarschuwing te geven als de afstand tussen u en
een achterligger te klein is. U bent in deze Volkswagen ook voorzien van lederen versnellingspook, verstelbaar stuur, automatisch
dimmende binnenspiegel, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.
Aan boord van deze Volkswagen houden verschillende geavanceerde systemen voor u de weg in de gaten. Ze waarschuwen u voor
noodsituaties en kunnen in een aantal gevallen ook zelf ingrijpen. Forward collision warning is een automatisch
waarschuwingssysteem dat direct in werking treedt bij gevaar voor een kop-staartbotsing.
Vanzelfsprekend leveren wij deze auto met Bovag Garantie. Bel nu onze verkoopadviseur voor een proefrit!

