
VOLKSWAGEN POLO 1.4 TDI 75PK 5-DRS BLUEMOTION

Algemeen

Merk Volkswagen

Model Polo

Type 1.4 TDI 75PK 5-
DRS BlueMotion

Bouwjaar 2014

Kilometerstand
126.986

Brandstof Diesel

Vermogen 75 PK

UITGEBREIDE INFOMATIE

Datum eerste registratie 15-08-2014

Kenteken 5XHN26
Aantal deuren 5

Laadvermorgen 555 Liter

Cilinderinhoud 1422 CC

Aantal cilinders 3

Aantal versnellingen 5

Kleur metallic

Intererieur Antraciet

Gewicht 1065" KG

Max. Trekgewicht 1000 KG

Laadvermorgen 555 Liter

BTW / Marge Marge

Verbruik stad 4 L/100KM

Verbruik snelweg 2.6 L/100KM

APK 15-08-2019

Bekleding Stof

€ 8.835,-

SCHAEPKENS, mobiliteit sinds 1979



Klimmenderstraat 110
6343AE Klimmen

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

OPMERKINGEN

Mooie Volkswagen Polo 1.4 TDI 75pk 5-DEURS o.a. voorzien van NAVIGATIE, AIRCO, CRUISE
CONTROL, ALARM, USB AUX enz enz !!

ACCESSORIES

3 Driepunts veiligheidsgordels op de
achterbank

3-spaaks lederen stuurwiel met chromen
decorinleg

Achterspoiler in carrosseriekleur Afstandsbediening voor de centrale
portiervergrendeling met twee klapsleutels

Akoestisch waarschuwingssignaal bij niet
bevestigen van gordel

Akoestisch waarschuwingssignaal bij niet
uitgeschakelde verlichting

Alarm 'Plus' Automatische activatie alarmlichten bij
hard remmen

Bagageruimte afdekking Bagageruimte met dubbele laadbodem
Bagageruimteverlichting Binnenspiegel met antiverblindingsstand
Binnenverlichting met

vertragingsmechanisme
Boordcomputer

Buitenspiegels met geïntegreerde
richtingaanwijzers

Bumpers voor en achter met sportief design
in carosseriekleur

Centrale portiervergrendeling Cruise control
Dagrijverlichting Elektrische raambediening achter
Elektrische raambediening voor met

comfortschakeling en klembeveiliging
Elektrisch verstel- en verwarmbare

buitenspiegels
Elektronische wegrijblokkering Elektronisch Stabilisatie Programma (ESP)

incl. antiblokkeersysteem (ABS) met
elektronische remkrachtverdeling (EBV), incl.
ASR, EDS en MSR

Enkeltonige claxon Full-size-airbags voor bestuurder en
voorpassagier

Full-size-airbags voor voorpassagier
uitschakelbaar

Gecombineerde zij- en hoofdairbags vóór

Gecombineerd ventilatie- en
verwarmingssysteem (4 traps) met
buitenluchtafsluiter en recirculatiestand

Gekoeld dashboardkastje

Groen warmtewerend glas Halogeen koplampverlichting
Hill Hold Control In hoogte en lengte verstelbaar stuurwiel
In hoogte verstelbare driepunts-

veiligheidsgordels voor, met gordelspanners
inclusief afrolbeveiliging aan passagierszijde

In hoogte verstelbare voorstoelen incl.
schuifladen onder de voorstoelen

In ongelijke delen neerklapbare achterbank Instrumenten met mat chromen sierringen
Instrumentenpaneel met elektronische

snelheidsmeter, kilometer- en
dagkilometerteller en toerenteller

ISOFIX-voorbereiding ter bevestiging van
twee kinderzitjes op de achterbank

Knop van handremgreep in mat chroom Koplampen achter helder glas met



geïntegreerde witte knipperlichten
Lederen schakelpookknop en handremgreep Logo "BlueMotion" op de grille en op de

kofferklep
Make-up spiegels in beide zonnekleppen Mechanische Airco
Metallic of pareleffect lak Middenarmsteun voor incl. opbergvak
Mistlampen achter Mistlampen voor met bochtenverlichting
Multi collision braking Opbergvakken in alle portieren, vóór met

houder voor 1,5 liter fles
Opbergvak voor verbanddoos en een

gevarendriehoek in de bagageruimte
Radiovoorbereiding inclusief 4 luidsprekers

Schakelindicator: aanbeveling voor de juiste
versnelling

Service-interval indicatie

Sideskirts in carroseriekleur Snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging
Start/stop systeem, recuperatie van

remenergie
Stof- en pollenfilter

Stoffen bekleding 'Link' Twee actieve hoofdsteunen vóór (anti-
whiplash) en drie hoofdsteunen achter

Twee bekerhouders voor Ventilatieopeningen,
schakelpookmanchette en
verlichtingsschakelaar met mat chromen inleg

Viertraps intervalschakeling op de
ruitenwissers

Volkswagen radiosysteem 'Composition
Colour'

Wis-was installatie op de achterklep Witte instrumentenverlichting
Zwarte grille met BlueMotion-embleem


