Volkswagen Polo 1.0 tsi 95pk comfortline

Disclaimer:
Ondanks de zorg die door ons aan de correcte invoer van de gegevens van de aangeboden occasions en de gegevens van nieuwe auto's, merken, types, nieuws etc. besteed wordt,
kunnen wij niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies, onvolkomenheden in de gegevens. Bezoekers en/of gebruikers van onze site
kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door ons aangeboden informatie en prijzen, of de gevolgen van eventuele via de informatie ontstane transacties.

Aangeboden door

Autobedrijf Steketee
Kreeft 3
4401NZ
info@autobedrijfsteketee.nl
0113-579000

Merk

Volkswagen

Model

Polo

Uitvoering

1.0 tsi 95pk comfortline

Prijs

€ 14.450

Bouwjaar

04-2018

Carrosserie

Stationwagen

Brandstof

Benzine

Kleur

Reflexzilver

Kenteken

L6-94-FF

Kilometerstand

48.388 km

Transmissie

Handgeschakeld

Motorinhoud

999

Vermogen

97 kW

Gewicht

1.045 kg

BTW-auto

Ja

Garantie

BOVAG Garantie

Disclaimer:
Ondanks de zorg die door ons aan de correcte invoer van de gegevens van de aangeboden occasions en de gegevens van nieuwe auto's, merken, types, nieuws etc. besteed wordt,
kunnen wij niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies, onvolkomenheden in de gegevens. Bezoekers en/of gebruikers van onze site
kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door ons aangeboden informatie en prijzen, of de gevolgen van eventuele via de informatie ontstane transacties.

Informatie:
Zeer nette en complete Polo, rechtstreeks afkomstig van de Duitse VWdealer.
Meer informatie
Algemene informatie
Modeljaar: 2018
Technische informatie
Koppel: 175 Nm
Transmissie: 5 versnellingen, Handgeschakeld
Tankinhoud: 40 liter
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 10,8 s
Topsnelheid: 187 km/u
Milieu
CO2 uitstoot: 101 g/km
Energielabel: B
Emissieklasse: Euro 6
Staat
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 97 - 108 per kwartaal
Garantie
BOVAG 40-Puntencheck: Ja
BOVAG Afleverbeurt: Ja

Disclaimer:
Ondanks de zorg die door ons aan de correcte invoer van de gegevens van de aangeboden occasions en de gegevens van nieuwe auto's, merken, types, nieuws etc. besteed wordt,
kunnen wij niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies, onvolkomenheden in de gegevens. Bezoekers en/of gebruikers van onze site
kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door ons aangeboden informatie en prijzen, of de gevolgen van eventuele via de informatie ontstane transacties.

Opties:
Comfort & interieur
Achterbank neerklapbaar
Airconditioning
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Centrale deurvergrendeling afstandbediend
Elektrisch bedienbare ramen voor en achter
Elektrisch bedienbare buitenspiegels
In hoogte verstelbaar stuur
Middenarmsteun voor
Radio
Exterieur
Buitenspiegels in carroseriekleur
Mistlampen voor
Verwarmde buitenspiegels
Veiligheid
Airbag bestuurder
Airbags voor
Alarmsysteem klasse I
Anti blokkeer systeem
Automatische Stabiliteits Controle
Bandenspanningscontrole
Meesturende koplampen
Startonderbreking
Stuurbekrachtiging
Traction control
Zij-airbags voor
Overig
Boordcomputer
Nieuwe APK bij aflevering
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