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Volkswagen Tiguan
Allspace 1.5 TSI Highline Business R
Automaat
€ 43.850,-

2020

50.137 KM

Kenmerken
Merk

Volkswagen

Bouwjaar

12-08-2020

Tellerstand

-

Model

Tiguan

Kleur

zwart metallic

Vermogen

150 PK

Type

Allspace 1.5 TSI
Highline Business
R Automaat

Brandstof

Benzine

Cilinderinhoud

1495 CC

Transmissie

Automaat

Gewicht:

1502 KG

Prijs

€ 43.850,-

Exterieur
Buitenspiegels elektr. met geheugen, Buitenspiegels elektr. met geheugen, Buitenspiegels elektrisch inklapbaar, Buitenspiegels
elektrisch inklapbaar, Buitenspiegels elektrisch inklapbaar, Buitenspiegels elektrisch inklapbaar, Buitenspiegels elektrisch verstelen verwarmbaar, Buitenspiegels met verlichting, Buitenspiegels met verlichting, Buitenspiegels met verlichting, Buitenspiegels
met verlichting, Chroom delen exterieur, Dakrails, Dakspoiler, Elektrisch glazen panorama-dak, Elektrisch glazen panorama-dak,
Extra getint glas, Getint glas, Grootlichtassistent, Keyless entry, koplampreiniging, LED achterlichten, LED dagrijverlichting, LED
koplampen, Lichtmetalen velgen 19", mistlampen voor adaptief, Parkeer assistent, Parkeersensor voor en achter, R-Line Exterieur,
Ruitensproeiers verwarmbaar, Trekhaak elektrisch uitklapbaar, Verwarmde voorruit, Warmtewerende voorruit

Infotainment
Audioinstallatie met cd-speler, Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth, DAB ontvanger, DVD speler, DVD speler, Multimediavoorbereiding, Navigatiesysteem full map, Navigatiesysteem full map + hard disk, Navigatiesysteem full map + hard disk,
Spraakbediening, Stuurwiel multifunctioneel, Telefoonintegratie

Interieur
Achterbank in delen neerklapbaar, Achterbank verstelbaar, Airco (automatisch), Airco separaat achter, Armsteun achter, Armsteun
voor, Bagagedek, Binnenspiegel automatisch dimmend, Boordcomputer, Comfortstoel(en), Cruise control adaptief, Elektrische
ramen achter, Elektrische ramen voor, Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen, Elektrisch verstelbare stoel(en) met
geheugen, Hoofdsteunen actief, Keyless start, Lederen bekleding, Lederen bekleding, Lederen stuurwiel, Lederen
versnellingspook, Regensensor, Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk, Stuur verstelbaar, Velours bekleding, Voorstoel(en) met
massagefunctie, Voorstoel(en) met massagefunctie, Voorstoelen in hoogte verstelbaar, Voorstoelen verwarmd, Voorstoelen
verwarmd, Voorstoelen verwarmd

Veiligheid
Achteruitrijcamera, Airbag(s) hoofd voor, Airbag(s) knie, Airbag(s) side voor, Airbag bestuurder, Airbag passagier, Anti Blokkeer
Systeem, Anti doorSlip Regeling, Autonomous Emergency Braking, Bandenspanningscontrolesysteem, bots waarschuwing
systeem, Brake Assist System, Elektronisch Stabiliteits Programma, Hill hold functie, Verkeersbord detectie, Vermoeidheids
herkenning

Overige
Achteropkomend verkeer waarschuwing, Advance-pakket, Afdaal assistent, Connected services, Draadloze telefoonlader,
Elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing, Leder-pakket, Navigatie-pakket, Rijstrooksensor met correctie,
Schakelmogelijkheid aan stuurwiel, Spiegel-pakket, Variabele stuuroverbrenging, Vervolgbotsing preventie, Volledig digitaal
instrumentenpaneel

Opmerkingen
Hij is compact en veelzijdig. Zijn stijlvolle design maakt indruk, en het ruime interieur van de Volkswagen Tiguan Allspace biedt
comfort voor het hele gezin. Dit is een goed onderhouden auto waar altijd goed voor is gezorgd. Een viercilinder benzinemotor en
een automatische transmissie verzorgen de aandrijving van deze SUV. Van binnen ziet u een lederen interieur, een stijlvolle
uitvoering. De verwarmbare voorstoelen zijn voorzien van een massagefunctie, een weldaad voor rug en schouders in elk seizoen.
Neem plaats op de comfortabele stoelen. Dankzij de elektrische bediening en het geheugen is het eenvoudig om hierin de beste
zitpositie te vinden. Een heerlijk zonnetje, of indrukwekkende wolkenpartijen? Bekijk ze onbelemmerd door het elektrisch bediende
glazen panorama dak. Met een druk op de knop gaat de elektrische achterklep open. Tot de uitrusting behoren ook 19 inch
lichtmetalen velgen, dakspoiler, aluminium dakrailing, extra getint glas, led-achterlichten, actieve hoofdsteunen, verwarmde
ruitensproeiers, elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch inklapbare buitenspiegels, led-dagrijverlichting en verstelbare
achterbank.
U bedient het navigatiesysteem met harde schijf en het audio-installatiesysteem met dab-radio via knoppen op het stuur, of zelfs
met uw stem. Zo kunt u steeds uw aandacht gericht houden op de weg. Qi is de standaard om uw telefoonaccu zonder snoer weer
op 100% te krijgen. Met de draadloze oplaadmogelijkheid voor telefoons. De automatische airconditioning zorgt voor een
behaaglijk klimaat in de auto. Bij het wisselen van rijbaan kan een dode hoek ontstaan waardoor achterliggers te dichtbij kunnen
komen. De achteropkomend verkeer waarschuwing geeft in dat geval automatisch een signaal. Bij slecht weer houdt u graag de
handen aan het stuur. De regensensor regelt automatisch hoeveel hulp u van de ruitenwissers nodig heeft. De parkeersensoren
registreren alles. Ook dat ene paaltje dat net buiten uw gezichtsveld valt. Adaptive cruise control houdt de ingestelde snelheid
vast en houdt afstand tot het voertuig voor u. Vergeet uw autosleutels! Met de keyless start instappen en starten is veel
makkelijker. Deze auto is voorzien van lederen versnellingspook, sportstuur met schakelpaddels, dvd-systeem, automatisch
dimmende binnenspiegel, boordcomputer en bagage afdekhoes.
De automatische veiligheidssystemen in deze Volkswagen fungeren als een extra paar ogen. En dat niet alleen, ze kunnen ook
actief ingrijpen, om zo u en uw passagiers te beschermen. Bij de veiligheidssystemen van deze Volkswagen hoort ook de
verkeersbord-detectie. Die leest tijdens het rijden als het ware met u mee en attendeert u op de signiﬁcante verkeersborden langs
en boven de weg. Het forward collision warning-systeem berekent via een sensor de afstand tot het verkeer vóór u en komt in
actie als er gevaar bestaat van een botsing. Vermoeidheidsherkenning is een systeem dat met verschillende sensoren tekenen
van vermoeidheid bij de chauﬀeur waarneemt. Deze krijgt tijdig een waarschuwing, wat ongelukken kan voorkomen. Deze
Volkswagen Tiguan Allspace is ook behulpzaam als het gaat om een rechte koers. Het Lane-keeping systeem signaleert en
corrigeert als u onbedoeld de rijstrooklijnen dreigt te overschrijden.

Wij leveren deze auto aan u met Bovag Garantie. Wilt u deze auto zelf ervaren? Neem dan contact op met een van onze
medewerkers.

