VOLKSWAGEN POLO 1.2 TSI 105PK 5-DRS HIGHLINE

Algemeen
Merk

Volkswagen

Model

Polo

Type

1.2 TSI 105pk 5drs Highline

Bouwjaar

2011

Kilometerstand

11.215

Brandstof

Benzine

Vermogen

105 PK

UITGEBREIDE INFOMATIE
Datum eerste registratie

28-10-2011

Kenteken

51SLZ3

Aantal deuren

5

Laadvermorgen

582 Liter

Cilinderinhoud

1197 CC

Aantal cilinders

4

Aantal versnellingen

6

Kleur

metallic

Intererieur

Zwart

Gewicht

988" KG

Max. Trekgewicht

1200 KG

Laadvermorgen

582 Liter

BTW / Marge

Marge

Verbruik stad

6.8 L/100KM

Verbruik snelweg

4.5 L/100KM

APK
Bekleding

Stof

€ 10.835,SCHAEPKENS, mobiliteit sinds 1979

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

OPMERKINGEN
Keurige Volkswagen Polo afkomstig van de 1e eigenaar, volledig onderhouden en slechts
11.000km.

ACCESSORIES
3-spaaks lederen stuurwiel met chromen
decorinleg
15'' lichtmetalen velgen "Riverside", 6J x 15
Airco
Bagageruimte-afdekking
Bagageruimteverlichting
Binnenspiegel met antiverblindingsstand

Boordcomputer
Buitenspiegels met geïntegreerde
richtingaanwijzers
Centrale portiervergrendeling met
afstandsbediening (inclusief 2 klapsleutels)
Climatronic
Dagrijverlichting geïntegreerd in
koplampen, middels afzwakking van dimlicht
Drie driepunts-veiligheidsgordels achter
Elektrische ramen achter
Elektrisch verstel- en verwarmbare
buitenspiegels
Elektronisch Stabiliteits Programma (ESP)
inclusief ABS, EDS, ASR en remassistent
Gecombineerd ventilatie- en
verwarmingssysteem (4 traps) met
buitenluchtafsluiter en recirculatiestand
Grille in hoogglans zwart
Hill Hold Control
In delen neerklapbare achterbank
In hoogte verstelbare driepuntsveiligheidsgordels voor, met gordelspanners
inclusief afrolbeveiliging aan passagierszijde
Instrumenten met mat chromen sierringen

12 Volt aansluiting in de middenconsole
Airbag voor bestuurder en voorpassagier
Akoestisch waarschuwingssignaal bij niet
uitgeschakelde verlichting
Bagageruimte met dubbele laadbodem
Bevestigingsogen in bagageruimte om
bagage vast te zetten
Binnenverlichting met
vertragingsmechanisme via contactschakelaar
bestuurderszijde
Buitenspiegels in carrosseriekleur,
bestuurderszijde met asferisch glas
Bumpers in carrosseriekleur
Chromen lijsten rond luchtinlaten voor
Cruise control
Donker getinte zijruiten achter en
achterruit
Elektrische lichtbundelhoogteverstelling
Elektrische ramen voor met
comfortschakeling en klembeveiliging
Elektronische wegrijblokkering
Gecombineerde zij- en hoofdairbags vóór
Gekoeld dashboardkastje

Groen warmtewerend glas
In de bumper geïntegreerde mistlampen
vóór voorzien van bochtenverlichting
In hoogte en lengte verstelbaar stuurwiel
In hoogte verstelbare voorstoelen door
middel van pompmechanisme
Instrumentenpaneel bestaande uit
elektronische snelheidsmeter, kilometerteller,

dagteller, toerenteller, digitaal klokje,
brandstofmeter,
koelvloeistoftemperatuurmeter
Instrumentenverlichting in wit, regelbaar
ISOFIX-voorbereiding op buitenste
zitplaatsen achter
Knop van handrem in chroom uitgevoerd
Koplampen achter helder glas met
geïntegreerde witte knipperlichten
Lederen schakelpookknop en handremgreep Luxe dashboard van zacht materiaal
Make-up spiegels in beide zonnekleppen
Metallic en pareleffect lak
Middenarmsteun vóór met opbergvak en
Middenconsole met decorinleg "Pepper grey
uitklapbare bekerhouder aan achterzijde
metallic"
Opbergvakken aan de achterzijde van de
Opbergvakken in alle portieren, vóór met
voorstoelen
houder voor 1,5 liter fles
Opbergvak voor verbanddoos en een
Plaatsbesparend stalen reservewiel
gevarendriehoek in de bagageruimte
Portierhandgrepen en achterklepgreep in
Radiovoorbereiding inclusief 4 luidsprekers
carrosseriekleur
Rood nachtdesign voor schakelaars
Schuifladen onder de voorstoelen
Service-interval indicatie
Snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging
(elektro-hydraulisch)
Sportstoelen voor
Stof- en pollenfilter
Stoffen bekleding "Livon"
Stootlijsten in carrosseriekleur
Twee actieve hoofdsteunen vóór (antiTwee bekerhouders voor
whiplash) en drie hoofdsteunen achter
Twee leeslampjes voor en achter
Tweetonige claxon
Tyre-leak indicator
Ventilatieopeningen,
schakelpookmanchette en
verlichtingsschakelaar met mat chromen inleg
Verlichting boven de make-up spiegels in
Viertraps intervalschakeling op de
beide zonnekleppen
ruitenwissers
Voetmatten voor en achter
Voetruimte verlichting voor
Volkswagen radiosysteem RCD 310,
Wis-was installatie op de achterklep
Radio/CD/mp3-speler met titelweergave, 6
luidsprekers (3 x 20 watt), aux-in aansluiting
voor externe audiosystemen

