
VOLKSWAGEN GOLF PLUS 1.2 TSI 105PK BLUEMOTION
TECHNOLOGY COMFORTLINE

Algemeen

Merk Volkswagen

Model Golf Plus

Type
1.2 TSI 105pk
BlueMotion
Technology
Comfortline

Bouwjaar 2011

Kilometerstand
76.702

Brandstof Benzine

Vermogen 105 PK

UITGEBREIDE INFOMATIE

Datum eerste registratie 01-09-2011

Kenteken 74RZZ2
Aantal deuren 5

Laadvermorgen 616 Liter

Cilinderinhoud 1197 CC

Aantal cilinders 4

Aantal versnellingen 6

Kleur metallic

Intererieur Antraciet

Gewicht 1264" KG

Max. Trekgewicht 1200 KG

Laadvermorgen 616 Liter

BTW / Marge Marge

Verbruik stad 6.7 L/100KM

Verbruik snelweg 4.8 L/100KM

APK

Bekleding Stof

€ 9.835,-



SCHAEPKENS, mobiliteit sinds 1979
Klimmenderstraat 110
6343AE Klimmen

T  :  045-4052896
E  :  info@schaepkens.nl
W  :  www.schaepkens.nl

OPMERKINGEN

Mooie Volkswagen Golf Plus 1.2 TSI 105pk BlueMotion 5-DEURS met o.a. CLIMATE CONTROL,
CRUISE CONTROL, LM VELGEN, LEDER STUURWIEL enz enz !!

ACCESSORIES

12 Volt aansluiting in de bagageruimte 12-volt aansluiting bij achterpassagiers
15'' lichtmetalen velgen Wellington, 6,5J x

15, inclusief slotbouten
Achterlichten met LED-techniek

Achterruitenwisser met intervalschakeling Antiblokkeersysteem (ABS) inclusief EBV,
MSR en ASR

Automatische driepunts-veiligheidsgordels
met elektrische gordelspanners vóór en
spankrachtbegrenzers

Automatisch inschakelende alarmlichten bij
hard remmen

Bagageruimte-afdekking Bagageruimtebekleding met opbergvak
links en rechts

Bagageruimteverlichting Bagageruimte via afstandsbediening te
ontgrendelen

Banden met lage rolweerstand Bestuurdersstoel traploos in hoogte
verstelbaar

Binnenverlichting met
vertragingsmechanisme

Boordcomputer 'Plus'

Buitenspiegels elektrisch instel- en
verwarmbaar in carrosseriekleur met
geïntegreerde knipperlichten

Buitentemperatuurmeter

Bumpers in carrosseriekleur Centrale portiervergrendeling en
bagageruimtevergrendeling met
afstandsbediening (inclusief 2 klapsleutels)

Chromen ringen rond
luchtuitstroomopeningen

Climatronic, vol automatische
airconditioning met koelmogelijkheid in
dashboardkastje en 2-zone
temperatuurregeling, links en rechts apart
regelbaar

Comfortstoelen voor Crash-actieve hoofdsteunen voor
bestuurder en bijrijder (anti-whiplash)

Cruise control Deelbare achterbank met middenarmsteun
en doorlaadmogelijkheid

Drie hoofdsteunen achter met
hoogteverstelling

Dubbeltonige claxon

Elektrische ramen achter Elektrische ramen voor
Elektrisch verstel- en verwarmbare Elektronische wegrijblokkering



buitenspiegels; links asferisch
Elektronisch Stabiliteits Programma (ESP) Full-size-airbags voor bestuurder en

bijrijder, voor bijrijder uitschakelbaar
Geïntegreerd derde remlicht in

achterspoiler
Grille en luchtinlaat onder in zwart,

lamellen met chroominleg
Groen warmtewerend glas Halogeen koplampen met geïntegreerde

knipperlichten en dagrijverlichting
Hill Hold Control Hoofd airbags voor vóór- en

achterpassagiers
Houder voor verbandtrommel en

gevarendriehoek
Indicatie versleten remblokken

In hoogte en lengte verstelbaar stuurwiel Instrumentenpaneel met elektronische
snelheidsmeter, kilometer-, dag-, toerenteller,
digitaal klokje, brandstofmeter,
koelvloeistoftemperatuurmeter en
controlelampje

Instrumentenverlichting in wit, regelbaar ISOFIX-voorbereiding op buitenste
zitplaatsen achter

Laadruimte voorzien van tashaken Lederen drie-spaaks stuurwiel
Lederen versnellingspookknop en lederen

handremgreep
Lichtbundelhoogteverstelling

Metallic/pareleffect lak Middenarmsteun met opbergvak vóór, twee
uitstroomopeningen en twee bekerhouders
achter, inclusief 12-volt aansluiting in de
kofferruimte

Middenconsole met afsluitbaar opbergvak Multimedia aansluitbox
Opbergtassen aan de rugleuningen van de

voorstoelen
Opbergvak afsluitbaar in dakconsole

Opbergvakken in de deuren Opbergvak onder de voorstoelen
Opklapbare tafeltjes aan de rugleuning van

de voorstoelen
Passagiersstoel traploos in hoogte

verstelbaar
Plaatsbesparend reservewiel Portierhandgrepen in carrosseriekleur
Radiovoorbereiding, inclusief 8

luidsprekers voor en achter en diversity
antenne

Rood nachtdesign voor schakelaars

Ruitenwissers voor met intervalschakeling Schuifladen onder de voorstoelen
Service-interval indicatie Standaard lak
Start/stop-systeem met remenergie

terugwinning
Stof- en pollenfilter

Stoffen bekleding 'Porch' Stootlijsten aan zijkant chroom
Stootstrips in carrosseriekleur Stuurbekrachtiging elektromechanisch en

snelheidsafhankelijk
Tankklep door in te drukken te

ontgrendelen
Trekhaak

Twee bekerhouders vóór in middenconsole
en één achter

Twee leeslampjes voor met chromen rand

Variabele en uitneembare laadbodem Verlicht en afsluitbaar dashboardkastje
Verlichting boven de make-up spiegels in

beide zonnekleppen
Verstelbare lendensteunen in voorstoelen

Verwarmbare achterruit Verwarmings- en ventilatiesyteem met
interieurfilter, 4-traps aanjager,
luchtrecirculatiestand en
ontwasemingsopeningen voor vóór- en
zijruiten

Verzinkte carrosserie Volkswagen radiosysteem "RCD 310" met
radio/cd-speler, mp3 titelweergave, 8
luidsprekers (4x20 Watt) en een aux-in
aansluiting voor externe audiosystemen

Waarschuwingsreflectoren in portieren Waarschuwingssensor bij niet dragen
gordels vóór

Waarschuwingszoemer voor niet
uitgeschakelde verlichting

Zij-airbags voor bestuurder en
voorpassagier

Zonnekleppen met make-up spiegel voor
bestuurder en voorpassagier




