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Volkswagen Golf 1.4 TSI Trendline Business GT NAVI/AIRCO/NW APK/ETC..
Merk

Volkswagen

Model

Golf

Type

1.4 TSI Trendline Business
GT NAVI/AIRCO/NW
APK/ETC..

Bouwjaar

2007

Kilometerstand

168.476 km

Carrosserie

Hatchback

Transmissie

Handgeschakeld

Brandstof

Benzine

€5.750,00
Merk
Volkswagen

Model
Golf

Type
1.4 TSI Trendline Business GT NAVI/AIRCO/NW
APK/ETC..

Transmissie
H

Brandstof
B

Vermogen
122

Bouwjaar
2007

Kilometerstand
168476

Accessoires

• 2 originele sleutels

• ABS

• Airbag(s) hoofd achter

• Airbag(s) hoofd voor

• Airbag(s) side voor

• Airbag bestuurder

• Airbag passagier

• Anti Blokkeer Systeem

• Armsteun voor

• Audio-navigatiesysteem

• Autotelefoonvoorbereiding

• Binnenspiegel automatisch dimmend

• Boordcomputer

• Buitenspiegels elektrisch verstelbaar

• Buitenspiegels in carrosseriekleur

• Buitenspiegels verwarmbaar

• Bumpers in carrosseriekleur

• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

• Cruise control

• Dimlichten automatisch

• Electronic Brake Distribution

• Elektrische ramen voor

• Elektrisch glazen schuif-/kanteldak

• Hoofdsteunen achter

• Hoofdsteunen actief

• Licht en zicht-pakket

• lichtmetalen velgen

• Multimedia-voorbereiding + armsteun voor

• Onderhoudsboekje aanwezig

• Regensensor

• Ruitensproeiers verwarmbaar

• Signaalkleur zwart

• Startblokkering

• Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk

• Voorstoelen verwarmd

• Winter-pakket 2
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Opmerkingen
Auto heeft een grote beurt gehad.
Volgende is aan de aan de auto gedaan:
-distributieketting en spanrol vervangen
-olie en olie filter vervangen
-nieuwe APK
-uitgelijnd

distributie ketting Deze Volkswagen Golf komt uit 2007, werd geleverd van 18-07-2007 tot 01-02-2008. Deze personenauto is voorzien
van een benzine motor. De benzinemotor heeft een maximum vermogen van 90 kW (122 PK) en een cilinderinhoud van 1390 cc.
De auto heeft een topsnelheid van 197 km per uur en bereikt vanuit stilstand de 100km/u in 9,4 seconden. Het verbruik van deze auto
is gemiddeld 6,30 liter per 100 km en hij weegt 1180 kg. De APK is geldig tot 25-06-2020 en de wegenbelasting bedraagt € 138,- per
kwartaal.
Overschrijven kan ook op Zaterdag en Zondag. Inruil mogelijk! Telefonisch dagelijks te bereiken van 08.00 tot 22.00 uur.
Let op, dit is een meeneemprijs. Hier komen geen extra kosten bij. Voor inruil gelden andere tarieven.
Zolang er niet staat `verkocht` of `gereserveerd` is deze auto nog beschikbaar. De auto wordt zonder (aan)betaling niet gereserveerd.
Randstad Occasions
Tel : 06-87729591

Disclaimer
Hoewel aan de informatie van deze website de grootst mogelijke zorg wordt besteed, kan Autodealers.nl of de adverteerder niet
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuiste informatie van welke aard dan ook. Voor de exacte uitvoering en
beschikbaarheid van de auto kunt U contact opnemen met de adverteerder.
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