VOLKSWAGEN UP! 1.0 60PK 5-DRS BMT BEATS

Algemeen
Merk

Volkswagen

Model

up!

Type

1.0 60pk 5-drs
BMT Beats

Bouwjaar

2018

Kilometerstand

54.156

Brandstof

Benzine

Vermogen

60 PK

UITGEBREIDE INFOMATIE
Datum eerste registratie

06-06-2018

Kenteken

ST289L

Aantal deuren

5

Laadvermorgen

496 Liter

Cilinderinhoud

999 CC

Aantal cilinders

3

Aantal versnellingen

5

Kleur

Deepblackpareleff
ect metallic

Intererieur

Licht grijs

Gewicht

834" KG

Max. Trekgewicht

KG

Laadvermorgen

496 Liter

BTW / Marge

Marge

Verbruik stad

4.9 L/100KM

Verbruik snelweg

3.7 L/100KM

APK

06-06-2022

Bekleding

Stof

€ 10.835,SCHAEPKENS, mobiliteit sinds 1979

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

OPMERKINGEN
Zeer leuke Volkswagen Up in de sportieve Beats uitvoering. Voorzien van luxe audiosysteem en
speciale bekleding en striping. Ook voorzien van Navigatie voorbereiding, Bluetooth, Airco,
Lichtmetalen velgen enz.

ACCESSORIES
'Coming home'- en 'Leaving home'-functie
Achterbank ongedeeld, rugleuning in
ongelijke delen neerklapbaar
Airbag voor bestuurder en bijrijder
(uitschakelbaar voor bijrijder)
Airconditioning, handbediend (Climatic)

15'' Lichtmetalen velgen 'Radial'
Achterruitverwarming
Airco

Automatische activatie alarmlichten bij
hard remmen
Automatisch inschakelende dimlichten
Bagageruimte afdekking
Bagageruimteverlichting
Bandendrukcontrolesysteem
Bandenreparatieset (12-volt compressor en
Bekleding stof 'Beats'
bandendichtmiddel)
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Binnenspiegel handmatig dimmend
Binnenverlichting voor met
Boordcomputer plus
vertragingsmechanisme (activatieschakelaar
in alle deuren)
Buitenspiegelbehuizing in rood of zwart
Buitenspiegel bestuurderszijde asferisch
uitgevoerd
Buitenspiegels elektrisch instel- en
Bumpers in carrosseriekleur
verwarmbaar
Carrosserie gedeeltelijk verzinkt
Centrale portiervergrendeling met
afstandsbediening en klapsleutel
City Emergency Braking
Cruise Control
Dashboardkastje met klep
Dashpad 'Beats' 3D
Deurelementen binnenzijde in chroom
Driepuntsveiligheidsgordel voor en achter,
uitgevoerd
voor met gordelspanner
Elektronische startblokkering
Elektronisch stabilisatieprogramma (ESC)
inclusief bergwegrijhulp (Hill Hold),
antiblokkeersysteem (ABS) met remassistent,
aandrijfslipregeling (ASR), elektronische
remkrachtverdeling (EBV) en
motorsleepmomentregeling (MSR)
Gereedschapset
Gevarendriehoek
Handremgreep met leder bekleed,
High-end geluidsysteem Beats
handremgreepknop in chroom uitgevoerd
Hoofd- en zijairbag voor bestuurder en
Hoofdsteun achter 2x, verstelbaar
bijrijder, gecombineerd
Hoofdsteunen vóór geïntegreerd in stoel
Instaplijsten 'Beats'
Instrumentenpaneel met elektronische
Instrumentenverlichting wit, rood

snelheidsmeter, kilometer- en ritafstandteller, nachtdesign voor schakelaars
toerenteller
ISOFIX-voorbereiding voor het gemakkelijk
Kentekenverlichting in LED-techniek
bevestigen van twee kinderzitjes op
achterbank
Knipperlichten in buitenspiegel
Koplampverlichting halogeen en
geïntegreerd
knipperlichten beide achter helder glas,
inclusief dagrijverlichting LED
Laadbodem in bagageruimte in twee
Luchtventilatiesysteem (4 niveaus) van
hoogtes instelbaar en uitneembaar
warme en koude lucht met
luchtcirculatieschakelaar
Make-up spiegel in zonnekleppen
Metallic lak of pareleffect lak
Middenconsole met een bekerhouder voor
Mistlampen achter
en een achter
Mistlampen voor met bochtenverlichting
Model- & motoraanduiding op achterklep
laten vervallen
Opbergvak in deuren (met houder voor 1
Radio- en multimediasysteem 'Composition'
liter fles voor)
Regensensor
Richtingaanwijzer (knippert driemaal met
één handeling)
Ruitbediening vóór elektrisch
Ruiten warmtewerend
Ruitenwisser achter met intervalschakeling
Ruitenwisser voor met intervalregeling
Schakelpookknop met leder
Sfeerverlichting in interieur
Smartphone integratie 'maps + more dock'
Snelheidsafhankelijke elektrische
stuurbekrachtiging (Servotronic)
Soundsysteem 'Beats' inclusief 6
Start-/stopsysteem, recuperatie van
luidsprekers, digitaal 8-kanaals versterker,
remenergie
subwoofers, 300W
Stuurwiel (driespaaks) met splitleder
Stuurwiel in hoogte verstelbaar
bekleed
Tellers met chromen rand
Tweetonige claxon
USB-aansluiting
Ventilatieroosters aan weerzijden met
chromen rand
Voetmatten textiel voor en achter met
Waarschuwingstoon en -lampje bij niet
stiksel
dragen van gordel bestuurder
Zonneklep voor bestuurder en bijrijder, aan
bestuurderszijde met kaarthouder

