VOLKSWAGEN POLO
Type

Hatchback 5 drs

Kleur

ZILVER Metallic

Transmissie

Handgesch. 5-bak

KM Stand

116060 Km

Bouwjaar

02-2010

Brandstof

Benzine

Motorinhoud

1397 cc

Vermogen

63 Kw

Wegenbelasting

€ 101 p/kw

Rijklaarmaakkosten Inclusief

€ 7.740,00 Marge
6 maanden BOVAG garantie

Volkswagen-rijders waarderen hun merk om de degelijkheid van de techniek en de uitmuntende
rijkwaliteiten. Een Volkswagen is bovendien comfortabel en ruim, omdat hij altijd is ontworpen met de
inzittenden als uitgangspunt. Een Polo zoals deze bijvoorbeeld, biedt ruim comfort voor vijf inzittenden.
Volkswagen-rijders weten het: een VW is gebouwd voor duurzaamheid en deze Polo ziet er dan ook uit
als nieuw. Deze Volkswagen is voorzien van een pittige benzinemotor en een handgeschakelde
vijfversnellingsbak. Ervaar de weldadige warmte van de inschakelbare stoelverwarming. Tot de uitrusting
behoren ook warmtewerend glas, elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch inklapbare
buitenspiegels en in delen neerklapbare achterbank.
Het maakt niet uit hoe warm het buiten is, want met de airconditioning bepaalt u zelf de
binnentemperatuur. Cruise control houdt automatisch de ingestelde snelheid vast. Zo kunt u zich volledig
op het verkeer concentreren. En deze auto heeft ook verstelbaar stuur, boordcomputer, isofix-aansluiting,
centrale deurvergrendeling met afstandsbedieing, buitentemperatuurmeter en bekerhouder als standaard
uitrusting.
In de Volkswagen Polo heeft uw veiligheid en die van uw omgeving prioriteit. In een noodsituatie telt elke
meter. Het brake assist systeem van deze auto zorgt ervoor dat uw remweg korter wordt. Zodra een van
de banden spanning verliest, geeft het bandenspanningscontrolesysteem een waarschuwingssignaal.
Prijs is inclusief afleveringskosten en inruil is mogelijk. Is de prijs hoger dan 4500 euro, dan heeft de auto
BOVAG garantie. Vragen of wilt u meer info? Belt u dan met ons op 074-243 25 96.
Audio
Aux aansluiting, Radio/CD/MP3 speler

Comfort
Airconditioning, Buitentemperatuurmeter, Hoofdsteunen achter, Middenarmsteun voor

Exterieur
Achterspoiler in kleur van de carrosserie, APK bij aflevering, Buitenspiegels inklapbaar, Bumpers in kleur van de carrosserie,
Dealeronderhouden, El. verstelbare spiegels, verwarmd, Onderhoudsboekje aanwezig, Stuurbekrachtiging, Warmtewerend
getint glas

Interieur
Bekerhouder achter, Bekerhouder voor, Bestuurdersstoel hoogte verstelbaar, Deelb. achterbank (ongelijke delen), Kinderzitje
voorbereiding ISOfix, Passagiersstoel hoogte verstelbaar, Rokersvrije auto, Stoelverwarming bestuurder, Stoelverwarming
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voor, Verstelbaar stuur

Veiligheid
Airbag Bestuurder, Airbag Passagier, Airbag, zijdelings voor 2x, Centrale deurvergrendeling, afstandbediend, Gordijn/hoofd
airbags voor

Techniek
ABS, Bandenspanningscontrole, Boordcomputer, Cruise control, Elektrische ramen achter, Elektrische ramen voor, ESP,
Startonderbreking, Traction control

Diversen
Knipperlicht in buitenspiegels, Zomerbanden, 5 versnellingen, Dubbele kofferbak bodem
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