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Volkswagen T-Roc
Cabrio
1.5 TSI Style Automaat
€ 36.850,-

2021

23.735 KM

Kenmerken
Merk

Volkswagen

Bouwjaar

04-01-2021

Tellerstand

-

Model

T-Roc Cabrio

Kleur

blauw metallic

Vermogen

150 PK

Type

1.5 TSI Style
Automaat

Brandstof

Benzine

Cilinderinhoud

1498 CC

Transmissie

Automaat

Gewicht:

1438 KG

Prijs

€ 36.850,-

Exterieur
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar, Buitenspiegels elektrisch inklapbaar, Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar,
Buitenspiegels in carrosseriekleur, Buitenspiegels met verlichting, Buitenspiegels met verlichting, Centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening, Chroom delen exterieur, Dakrails, Dimlichten automatisch, Elektrisch bedienbare kap, Getint glas, Koplampen
adaptief, Koplampen adaptief, LED achterlichten, LED dagrijverlichting, LED koplampen, LED koplampen, Lichtmetalen velgen 18",
Metaalkleur, mistlampen voor adaptief, Parkeer assistent, Parkeer assistent, Parkeersensor achter, Parkeersensor achter,
Parkeersensor voor, Parkeersensor voor, Parkeersensor voor en achter, Warmtewerende voorruit, Windscherm

Infotainment
Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth, DAB ontvanger, Multimedia-voorbereiding, Navigatiesysteem, Radio, Stuurwiel
multifunctioneel

Interieur

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

Veiligheid
Achteruitrijcamera, Achteruitrijcamera, 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, Dodehoek detector, Dodehoek detector, Elektronisch Stabiliteits
Programma, Hill hold functie, Vermoeidheids herkenning

Overige
Bestuurdersassistentiepakket Plus, Connected services, Parkeer pakket, Rijstrooksensor met correctie, Uitparkeer waarschuwing,
Uitparkeer waarschuwing, Vervolgbotsing preventie

Opmerkingen
Doe het dak open van deze cabriolet en ervaar de zon en de wind tijdens elke rit. Van de kleinste stadsauto tot de grootste suv,
elke Volkswagen is stijlvol, vernieuwend en gebruiksvriendelijk. Wanneer u kennismaakt met deze T-Roc Cabrio ziet u dat overal
terug. Zoals het een echte Volkswagen betaamt, verkeert deze T-Roc Cabrio in uitstekende conditie. In deze auto vindt u een
benzinemotor en een automatische transmissie. De comfortstoelen geven precies de juiste ondersteuning voor rug en schouders.
Het elektrisch bediende cabriodak opent en sluit automatisch. Tot de uitrusting behoren ook 18 inch lichtmetalen velgen,
windscherm, aluminium dakrailing, getint glas, led-achterlichten, actieve hoofdsteunen, metallic lak, elektrisch bediende ramen,
elektrisch inklapbare buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.
Met de dab-ontvanger luistert u naar glasheldere digitale radio. Muziek aan, muziek uit? Het kan met een simpele vingerbeweging
dankzij de audiobediening op het stuur! Muziek vanaf uw telefoon draadloos afspelen via de autoradio? Met connected drive
services heeft u altijd uw favoriete muziek bij de hand. Met de ingebouwde airconditioning zit u altijd ontspannen achter het stuur.
Kommaar-kommaar-kommaar, aldus de achteruitrijcamera. Iedere centimeter vrije ruimte komt haarscherp in beeld. Schadevrij
inparkeren maar! De elektronische systemen in deze Volkswagen helpen u actief om comfortabeler te rijden. Een automatisch
inschakelbare verlichting en een regensensor houden de omstandigheden onderweg in de gaten. Met lederen versnellingspook,
verstelbaar stuur, automatisch dimmende binnenspiegel, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening is
deze auto helemaal compleet.
Het rijden met deze Volkswagen wordt nog meer ontspannen dankzij de innovatieve technieken die onderweg over uw veiligheid
waken. Forward collision warning waarschuwt bij een dreigende aanrijding en vermindert de gevolgen van een ongeval. Bij
concentratieverlies van de bestuurder geeft vermoeidheidsherkenning automatisch een waarschuwingssignaal. Indien u onbedoeld
de rijstrook lijkt te verlaten, reageert het Lane-keeping systeem meteen en corrigeert. De veiligheid van deze auto wordt verder
verhoogd door autonoom remsysteem en dodehoekdetectie.
Wij leveren deze auto aan u met Bovag Garantie. Het genot van deze cabrio zelf ervaren? Maak dan een proefrit. Bel nu voor een
afspraak!

