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Volkswagen T-Roc
Cabrio
1.5 TSI R-Line Automaat
Nieuwmodel
€ 46.950,-

2022

1.075 KM

Kenmerken
Merk

Volkswagen

Bouwjaar

29-03-2022

Tellerstand

-

Model

T-Roc Cabrio

Kleur

wit

Vermogen

150 PK

Type

1.5 TSI R-Line
Automaat
Nieuwmodel

Brandstof

Benzine

Cilinderinhoud

1498 CC

Transmissie

Automaat

Gewicht:

1446 KG

Prijs

€ 46.950,-

Exterieur
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar, Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar, Buitenspiegels in carrosseriekleur,
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Chroom delen exterieur, Dimlichten automatisch, Elektrisch bedienbare kap,
Getint glas, Grootlichtassistent, Grootlichtassistent, Keyless entry, Keyless entry, Kleur wit, Koplampen adaptief, LED achterlichten,
Lichtmetalen velgen 19", Parkeer assistent, Parkeersensor achter, Parkeersensor voor, R-Line Exterieur, Ruitensproeiers
verwarmbaar, Ruitensproeiers verwarmbaar, Sportonderstel, Warmtewerende voorruit, Windscherm

Infotainment
Audio installatie premium, Audio installatie premium, Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth, Multimedia-voorbereiding,
Navigatiesysteem full map, Navigatiesysteem full map, Radio, Spraakbediening, Spraakbediening, Stuurwiel multifunctioneel

Interieur
Achterbank in delen neerklapbaar, Airco (automatisch), Armsteun voor, Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar, Cruise control
adaptief, Elektrische ramen achter, Elektrische ramen voor, Keyless start, Keyless start, Lederen stuurwiel, Lederen
versnellingspook, Lendesteunen (verstelbaar), Passagiersstoel in hoogte verstelbaar, Regensensor, R line interieur, Sportstoelen,
Sportstuur, stoel verwarming, Stuur verstelbaar, Velours bekleding, Verwarmd stuurwiel, Voorstoelen verwarmd, Voorstoelen
verwarmd, Windscherm

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

Overige
Aanhanger assistent, Apple Carplay/Android Auto, Apple Carplay/Android Auto, Bestuurdersassistentiepakket Plus, Bots herkenning
systeem, Bots herkenning systeem, Comfort-pakket, Connected services, Draadloze telefoonlader, Draadloze telefoonlader, fullLED koplampen, Multimedia-pakket, multimedia scherm groot, multimedia scherm groot, multimedia scherm middel,
Rijstrooksensor met correctie, Schakelmogelijkheid aan stuurwiel, sfeerverlichting, Variabele stuuroverbrenging, Volledig digitaal
instrumentenpaneel

Opmerkingen
Even voor het beeld: een mooie zomeravond, de ondergaande zon, lekker cruisen langs de boulevard, de zeewind om je hoofd… in
deze fantastische cabrio. Onverminderd in de hoogste regionen van favoriete auto′s: de Duitse merken. Want hoeveel keus er ook
is, ze hebben allemaal die ijzersterke kwaliteit. Zoals het een echte Volkswagen betaamt, verkeert deze T-Roc Cabrio in
uitstekende conditie. Hij heeft een benzinemotor en een automatische transmissie. De verwarmbare voorstoelen zijn een heerlijke
extra optie, waarmee u uzelf en uw bijrijder een groot plezier doet. De sportstoelen houden u en uw passagier stevig vast tijdens
een snelle rit, maar bieden ook altijd comfortabele ondersteuning. Kiezen tussen open en dicht rijden kan met een druk op de knop
dankzij de elektrisch bediende cabriokap. Wind, sneeuw, hagel, regen… allemaal vergeten als u het verwarmd stuurwiel in handen
heeft. Tot de uitrusting behoren ook 19 inch lichtmetalen velgen, sportonderstel, windscherm, trailer assistent, getint glas, R line
interieur, led-achterlichten, verstelbare lendensteunen, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch
inklapbare buitenspiegels en in delen neerklapbare achterbank.
De luidsprekers van het high performance audiosysteem omringen u met een uitgebalanceerd geluid. De meest gebruikte
voertuigfuncties laten zich met behulp van uw stem bedienen. Met de routebegeleiding van het full map navigatiesysteem kunt u
zich volledig op het verkeer concentreren. Door de draadloze oplaadmogelijkheid voor telefoons bent u verlost van kabels en
snoertjes. Het opladen gaat simpel door de smartphone in de speciale houder te plaatsen. Connected drive services speelt uw
lievelingsmuziek draadloos af. Het spreekt voor zich dat een auto als deze ook van automatische airconditioning is voorzien. Met
behulp van de achteruitrijcamera kunt u zo strak inparkeren als u maar wilt! Natuurlijk is een complete auto als deze ook voorzien
van sensoren die de omgeving in de gaten houden. Deze Volkswagen heeft niet alleen een automatisch inschakelbare verlichting
aan boord, maar ook een regensensor. Met de elektronische sleutel in uw zak en met één druk op de knop start u de auto. Dat is
keyless start!
Deze Volkswagen is voorzien van verschillende intelligente veiligheidsvoorzieningen. Ze kijken tijdens het rijden als het ware met
u mee, ze signaleren potentieel gevaarlijke situaties en in een aantal gevallen kunnen ze ook ingrijpen. Wat deze auto ook kan, is
lezen. Hij 'leest' voor u de verkeersborden tijdens de rit en attendeert u erop door ze op het dashboard te projecteren. Ook als uw
aandacht even verslapt, blijft de forward collision warning bij de wekker. Dreigt er een botsing met een voor- of tegenligger, dan
waarschuwt het systeem direct. Het laatste wat u wilt is dat u achter het stuur indommelt. Om dat te voorkomen is deze auto
uitgerust met vermoeidheidsherkenning. Keep your lane? Het Lane-keeping systeem zorgt er automatisch voor. Dankzij
veiligheidsvoorzieningen als autonoom remsysteem en dodehoekdetectie, bent u steeds veilig onderweg.
Wij leveren deze auto aan u met Bovag Garantie. Zullen we 'm even klaarzetten voor een overtuigende testrit? We wachten op uw

telefoontje!

