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Volkswagen T-Roc
1.5 TSI Active 150pk Automaat
€ 31.950,-

2021

24.342 KM

Kenmerken
Merk

Volkswagen

Bouwjaar

06-07-2021

Tellerstand

-

Model

T-Roc

Kleur

rood

Vermogen

150 PK

Type

1.5 TSI Active
150pk Automaat

Brandstof

Benzine

Cilinderinhoud

1498 CC

Transmissie

Automaat

Gewicht:

1254 KG

Prijs

€ 31.950,-

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, Extra getint glas, Getint glas, LED achterlichten,
LED dagrijverlichting, Lichtmetalen velgen 17", mistlampen voor adaptief, Parkeersensor voor en achter, Ruitensproeiers
verwarmbaar, Ruitensproeiers verwarmbaar, Warmtewerende voorruit

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

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

Stuur 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), Anti Blokkeer Systeem, Anti doorSlip Regeling, Autonomous Emergency Braking,
Bandenspanningscontrolesysteem, bots waarschuwing systeem, Elektronisch Stabiliteits Programma, Hill hold functie

Overige
Connected services, Rijstrooksensor met correctie, Spiegel-pakket, Vervolgbotsing preventie, Winter-pakket, zwart dak en spiegels

Opmerkingen
Met deze Volkswagen T-Roc kunt u weer jaren vooruit, de kilometerteller staat op 24342. Een belangrijke eigenschap van iedere
Volkswagen is zijn duurzaamheid. Dat ziet u ook aan deze T-Roc. Een krachtige viercilinder benzinemotor zorgt voor de aandrijving
van deze SUV. In de verwarmbare voorstoelen zitten is elke keer een welkom gevoel. Relaxt én ﬁt op weg? Dan geniet u zeker van
de comfortstoelen. Ook 17 inch lichtmetalen velgen, aluminium dakrailing, extra getint glas, led-achterlichten, actieve
hoofdsteunen, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch bediende ramen, elektrisch inklapbare buitenspiegels, led-dagrijverlichting
en in delen neerklapbare achterbank zijn aan boord.
Geniet van een ruime selectie digitale radiostations met de dab-ontvanger. Het stuur van deze auto heeft uiteenlopende functies.
Ook om het geluid te regelen. De audiobediening op het stuur draagt daarom actief bij aan een veilige rit. Zorgeloos en
geconcentreerd rijden? Het navigatie met apple carplay/android wijst de weg! Connected drive services maakt het mogelijk om
muziek draadloos af te spelen. Met de aanwezige airconditioning bepaalt u zelf het binnenklimaat. 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. En bij het parkeren zijn het de parkeersensoren voor en achter die voorkomen
dat u andere voertuigen raakt. U bent in deze Volkswagen ook voorzien van lederen versnellingspook, verstelbaar stuur,
automatisch dimmende binnenspiegel, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.
Zoals u mag verwachten van deze Volkswagen T-Roc is hij uitgerust met een reeks aan actieve veiligheidssystemen. Forward
collision warning waarschuwt bij een dreigende aanrijding en vermindert de gevolgen van een ongeval. Onbedoeld buiten de
rijstrook raken wordt voorkomen door het Lane-keeping systeem.
Deze auto wordt geleverd met Bovag Garantie en u kunt er dan ook verzekerd van zijn dat hij grondig is gecontroleerd. Bel nu voor
een afspraak en overtuig uzelf.

