VOLKSWAGEN PASSAT 1.4 TSI 122PK COMFORT
EXECUTIVE LINE

Algemeen
Merk

Volkswagen

Model

Passat

Type

1.4 TSI 122pk
Comfort
Executive Line

Bouwjaar

2012

Kilometerstand

102.514

Brandstof

Benzine

Vermogen

122 PK

UITGEBREIDE INFOMATIE
Datum eerste registratie

21-06-2012

Kenteken

13XJR3

Aantal deuren

4

Laadvermorgen

649 Liter

Cilinderinhoud

1390 CC

Aantal cilinders

4

Aantal versnellingen

6

Kleur

metallic

Intererieur

Antraciet

Gewicht

1351" KG

Max. Trekgewicht

1400 KG

Laadvermorgen

649 Liter

BTW / Marge

Marge

Verbruik stad

7.8 L/100KM

Verbruik snelweg

4.9 L/100KM

APK

02-07-2020

Bekleding

Stof

€ 12.835,-

SCHAEPKENS, mobiliteit sinds 1979

Klimmenderstraat 110
6343AE Klimmen
T : 045-4052896
E : info@schaepkens.nl
W : www.schaepkens.nl

OPMERKINGEN
Mooie Volkswagen Passat 1.4 TSI 122pk o.a. voorzien van PDC voor en achter, NAVIGATIE,
TEL, LM VELGEN, CLIMATE CONTROL, CRUISE CONTROL etc etc !!

ACCESSORIES
12 volt aansluiting in de middenconsole
achter en in de kofferruimte
ABS met remassistent, ASR, EDS, MSR en
aanhangerstabilisatiesysteem
Actieve hoofdsteunen vóór in hoogte en
lengte verstelbaar
Ambienteverlichting
Automatisch dimmende binnenspiegel
Automatische activering van
waarschuwingslichten bij noodstop
Bagageruimtebekleding met opbergvak
rechts
Bediening voor het neerklappen van de
achterbank vanuit de bagageruimte
BlueMotion-logo op de kofferklep
Buitenspiegels, bestuurderszijde met
asferisch glas
Buitentemperatuurmeter

Centrale deurvergrendeling met twee
afstandsbedieningen
Chromen ringen rond de klokken
Chromen sierlijst op kofferklep
Climatronic volautomatische
airconditioning
Comfortstoelen voor
Dagrijverlichting
Doorlaadmogelijkheid in de achterbank

16'' lichtmetalen velgen "Perugia" met
rolweerstand geoptimaliseerde banden
Achterbank ongedeeld, leuning
asymmetrisch neerklapbaar met
middenarmsteun
Alarm Plus (TNO/SCM gekeurd) met back
up hoorn, interieurbeveiliging en
hellingshoeksensor
Analoog uurwerk in het dashboard
Automatisch dimmende buitenspiegel aan
bestuurderszijde
Automatische lichtschakeling met "Leaving
home" en "Coming home" functie
Bagageruimte via afstandsbediening te
ontgrendelen
Binnenverlichting met
vertragingsmechanisme en
contactschakelaars, dimmend
Boordcomputer 'Plus'
Buitenspiegels en deurgrepen in
carrosseriekleur
Bumper voor en achter in carrosseriekleur
en buitenste luchtinstroomroosters met
chromen omlijsting
Chromen omlijsting van de luchtroosters,
inclusief belichting
Chromen sierlijsten aan de voor-, zij- en
achterkant
Chroomlijsten rondom de zijruiten
Comfortstartfunctie Press and Drive
Cruise control
Dashboardkastje afsluitbaar, verlicht en
met koelmogelijkheid
Drie hoofdsteunen achter, middelste in

inclusief middenarmsteun met opbergvak en hoogte verstelbaar
twee bekerhouders
Dubbele halogeen koplampen met
Elektrische ramen voor en achter
geïntegreerde kniperlichten in één behuizing
Elektrisch verstel- en verwarmbare
Elektronische parkeerrem, inclusief Auto
buitenspiegels
Hold en Hill Hold Control
Elektronische wegrijblokkering
Elektronisch Stabilisatie Programma (ESP)
met tegenstuurondersteuning
Full-size-airbags voor bestuurder en
Grille zwart met chromen lamellen
bijrijder, voor bijrijder uitschakelbaar
Hoofdairbags voor en achter, inclusief zijIn hoogte verstelbare 3-punts
airbags voor
veiligheidsgordels voor met gordelspanners
Instrumentenpaneel bestaande uit
ISOFIX-voorbereiding ter bevestiging van
elektrische snelheidsmeter, kilometerteller en twee kinderzitjes op de buitenste zitplaatsen
dagteller
op de achterbank
Knipperlichten met LED-verlichting in
Lederen schakelpook
buitenspiegel geïntegreerd
Lichtsensor
Metallic/Pareleffect lak
Middenarmsteun vóór in hoogte en lengte
Mistlampen met statische
verstelbaar met opbergvak en twee
bochtenverlichting
uitstroomopeningen achter
Multifunctioneel lederen stuurwiel (bij DSG
Multimedia aansluitbox
met tiptronic bediening aan het stuur)
Opbergtassen aan de rugleuningen van de
Opbergvak en 12-volt aansluiting vóór
voorstoelen
Opbergvakken in alle portieren
Opbergvak met klep in dakconsole
Park Distance Control vóór en achter
Radio/navigatiesysteem "RNS 315",
inclusief flash drive gevuld met data voor
West-Europa, aux-in aansluiting voor externe
audiosystemen en SD kaart slot voor MP3
Regelbare (witte) instrumentenverlichting
Regensensor
en rood nachtdesign voor schakelaars
Remenergie regeneratie
Ruitenwissers voor met intervalschakeling
Start/stop-systeem
Stof- en pollenfilter
Stoffen bekleding 'Matera'
Stuurbekrachtiging elektromechanisch en
snelheidsafhankelijk
Stuurkolom met hoogte- en lengteTassenhaken in de bagageruimte
instelling
Telefoonvoorbereiding Plus
Tire mobility set
Twee bekerhouders voor met afdekking
Twee leeslampen met chromen ring voor en
achter
Verbanddoos en gevarendriehoek
Vermoeidheidswaarneming
Vier bevestigingsogen in bagageruimte om
Volledig verzinkte carrosserie
bagage vast te zetten
Voorstoelen in hoogte verstelbaar, met
Waarschuwingslampje voor niet gesloten
lendesteunen
deuren en achterklep
Waarschuwingslampje voor
Waarschuwingsreflectoren in portieren
ruitensproeiervloeistof
Waarschuwingssignaal voor het niet dragen
Zonder motor-aanduiding
van de gordels
Zonnekleppen met verlichte make-up
spiegels, zonnekleppen uitklapbaar

