Volkswagen Tiguan 1.4 tsi 150pk act 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

Ben de Rooy
Industrieweg 8
4675 RA
verkoop@benderooy.nl
0167 573 995

Merk

Volkswagen

Model

Tiguan

Uitvoering

1.4 tsi 150pk act comfortline

Prijs

€ 19.950

Bouwjaar

02-2017

Carrosserie

Stationwagen

Brandstof

Benzine

Kleur

Zwart

Kenteken

00-00-00

Kilometerstand

144.454 km

Transmissie

Handgeschakeld

Motorinhoud

1.395

Vermogen

150 kW

Gewicht

1.390 kg

BTW-auto

Ja
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Informatie:
VERWACHT, mooie zwart metallic Volkswagen Tiguan Nieuw model uit
2017!
Afkomstig van 1e eigenaar. Dealer onderhouden auto
Voorzien van o.a.: Navigatie, Lane assist, Adaptieve cruise, Zwenkbare
trekhaak, en nog veel meer!
Meer informatie
Modelreeks: jun 2016 - nov 2018
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Koppel: 250 Nm
Tankinhoud: 58 liter
Acceleratie (0-100): 9,2 s
Topsnelheid: 202 km/u
Energielabel: C
Aantal sleutels: 2
Motorrijtuigenbelasting: € 185 - 208 per kwartaal
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Opties:
Comfort & interieur
Achterbank neerklapbaar
Airconditioning
Centrale deurvergrendeling afstandbediend
Climate control
Cruise Control
Elektrisch bedienbare ramen voor en achter
Elektrisch bedienbare buitenspiegels
Lederen stuurwiel
Middenarmsteun voor
Navigatiesysteem
Radio/CD speler
Warmtewerend glas
Exterieur
Dakrails
Getint glas
Lichtmetalen velgen (17")
Mistlampen voor
Trekhaak
Verwarmde buitenspiegels
Veiligheid
Airbag bestuurder
Airbags voor
Alarmsysteem klasse I
Anti blokkeer systeem
Automatisch dimmende binnenspiegel
Automatische Stabiliteits Controle
Bandenspanningscontrole
Knieairbag(s)
Parkeersensoren
Regensensor
Startonderbreking
Traction control
Zij-airbags voor
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Overig
Boordcomputer
Sperdifferentieel
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