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Volkswagen Beetle
Cabriolet 1.2 TSI Allstar Automaat
€ 20.850,-

2016

86.288 KM

Kenmerken
Merk

Volkswagen

Bouwjaar

01-08-2016

Tellerstand

-

Model

Beetle

Kleur

wit

Vermogen

105 PK

Type

Cabriolet 1.2 TSI
Allstar Automaat

Brandstof

Benzine

Cilinderinhoud

1197 CC

Transmissie

Automaat

Gewicht:

1321 KG

Prijs

€ 20.850,-

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

Infotainment
Audio-navigatie full map, Audio-navigatie full map, Audioinstallatie met cd-speler, Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth,
Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth, Fender Soundsystem, Multimedia-voorbereiding, Multimedia-voorbereiding

Interieur
Achterbank in delen neerklapbaar, Airco, Armsteun voor, Binnenspiegel automatisch dimmend, Binnenspiegel automatisch
dimmend, Boordcomputer, Comfortstoel(en), Cruise control, Electronic climate controle, Electronic climate controle, Elektrische
ramen voor, Multifunctioneel lederen stuurwiel, Multifunctioneel lederen stuurwiel, Regensensor, Regensensor, Stuurbekrachtiging

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

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

Overige
Comfort-pakket plus, Executive-pakket, Led dagrijverlichting, Licht en zicht-pakket, Winter-pakket, Xenon verlichting

Opmerkingen
Het gevoel van rijden in een cabrio is met niets te vergelijken. Probeer het zelf en stap in! Een keurige auto, dat is deze
Volkswagen Beetle Cabriolet, die 86288 kilometer heeft gelopen. Een belangrijke eigenschap van iedere Volkswagen is zijn
duurzaamheid. Dat ziet u ook aan deze Beetle Cabriolet. Het is een goed onderhouden auto van de eerste eigenaar, de
onderhoudshistorie is bekend. Met zijn benzinemotor en automatische transmissie is dit een prima auto voor nog vele kilometers.
Voorin is het ′s winters genieten met de verwarmbare voorstoelen voor zowel bestuurder als bijrijder. Een goede zithouding is
essentieel voor een ﬁtte rit. Daarom is deze auto uitgerust met comfortstoelen. De elektrisch bedienbare achterklep opent met
een druk op de knop. Met het elektrisch bedienbare dak verandert u deze cabrio in luttele seconden in een auto voor
zonaanbidders. Xenonverlichting zorgt in het donker voor beter zicht. In deze Volkswagen proﬁteert u onder andere ook van: 18
inch lichtmetalen velgen, windscherm, warmtewerend glas, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch bedienbare ramen voor,
elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.
Muziek luisteren onderweg was nog nooit zo′n genoegen! Het high performance audiosysteem levert een unieke geluidservaring.
Terwijl u stuurt, kunt u het audiosysteem bedienen met de knoppen onder uw vingertoppen. Altijd een deskundige gids aan boord,
dankzij het navigatiesysteem. Het comfort wordt verhoogd door de aanwezige electronic climate control. Elk spatje op de voorruit
wordt gesignaleerd door de regensensor en meteen worden de ruitenwissers naar behoefte ingeschakeld. Parkeersensoren
ondersteunen u tijdens het in- en uitparkeren. Een stabiele en comfortabele snelheid houdt u feilloos aan met de cruise control. En
deze auto heeft ook multifunctioneel lederen stuur, automatisch dimmende binnenspiegel, boordcomputer en centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening als standaard uitrusting.
In de Volkswagen Beetle Cabriolet heeft uw veiligheid en die van uw omgeving prioriteit. Door de hill hold control is geen helling
meer een probleem om stil te staan.
Tevens wordt deze auto geleverd met BOVAG Garantie. Een proefrit maken kan altijd. Maar let op: cabrio rijden is uiterst
verslavend! Neem het risico en bel nu voor een afspraak.

