VOLKSWAGEN CADDY 1.6 TDI 75PK SOCHI EDITION

Algemeen
Merk

Volkswagen

Model

Caddy

Type

1.6 TDI 75pk
Sochi Edition

Bouwjaar

2014

Kilometerstand

131.585

Brandstof

Diesel

Vermogen

75 PK

UITGEBREIDE INFOMATIE
Datum eerste registratie

05-06-2014

Kenteken

VJ123G

Aantal deuren

5

Laadvermorgen

755 Liter

Cilinderinhoud

1598 CC

Aantal cilinders

4

Aantal versnellingen

5

Kleur

basis

Intererieur

Zwart

Gewicht

1404" KG

Max. Trekgewicht

KG

Laadvermorgen

755 Liter

BTW / Marge

BTW

Verbruik stad

6.5 L/100KM

Verbruik snelweg

5.1 L/100KM

APK
Bekleding

Stof

€ 13.435,SCHAEPKENS, mobiliteit sinds 1979

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

OPMERKINGEN

ACCESSORIES
''Sochi Edition'' badge

1 lichtpunt centraal in de cabine (wordt
ingeschakeld bij openen schuifdeur)
2 Achterdeuren met verwarmbare ramen en
2 opbergvakken op het dashboard, open
achterruitenwisser
2 Voorportieren
2 Zonnekleppen, klapbaar
4 Luchtuitstroomopeningen in het
6 sjorogen, in de laadvloer
dashboard, instelbaar voor voorruit, zijruiten
en voetenruimte
12 Volt aansluiting inclusief aansteker voor
15'' lichtmetalen velgen, 6Jx15, inclusief
slotbouten
Aandrijfslipregeling (ASR)
Achterdeuren met verwarmbare ruiten en
ruitenwisser
Achteruitrijlicht
Achterwielophanging: starre achteras met
paraboolveren, schokbrekers en
aanslagrubbers
Actief koolstoffilter
Aerodynamisch gevormde wielkasten
Afsluitbaar handschoenenvak
Afsluitbare tankdop, met afdekklep
Airbag aan bestuurderszijde
Akoestisch waarschuwingssignaal gordel
bestuurderszijde
Antiblokkeersysteem (ABS) :
Automatisch dimmende binnenspiegel
antiblokkeersysteem geoptimaliseerd voor
gebruik in terrein
Automatische stadslichtschakeling
Banden met lage rolweerstand
Beklede dakstijlen
Bekleding achterdeuren van
carrosseriekarton
Bekleding zijwanden van carrosseriekarton
Bestuurdersstoel, in lengte en hoogte
(onderste deel)
verstelbaar en verstelbare rugleuning met
stoffen bekleding
Bijrijdersstoel, in lengte en hoogte
Binnenspiegel met antiverblindingsstand
verstelbaar en verstelbare rugleuning met
stoffen bekleding
Boordcomputer
Brandstofniveaumeter
Brandstoftank 60 liter, materiaal kunststof
Buitenspiegels (antracietkleurig), links
asferisch en rechts convex
Buitentemperatuurmeter
Bumpers en spiegelkappen in
carrosseriekleur
Cabineverlichting met
Centrale portiervergrendeling met
vertragingsmechanisme
afstandsbediening, binnenbediening en
kinderslot in laadruimte
Chassis met langs- en dwarsdragers
Climatic airconditioning
Coming-/leaving home functie
Cruise control

Dagrijverlichting
Digitaal klokje

Derde remlicht
Driepunts veiligheidsgordels met
hoogteverstelling en gordelspanners
Een-sleutelsysteem met wegrijblokkering
Elektrisch bedienbare voorportierramen
via elektronische transponder
met comfortschakeling en inklembeveiliging
Elektrisch verstel- en apart verwarmbare
Elektromechanische stuurbekrachtiging
buitenspiegels
(Servotronic)
Elektronisch Stabiliteits Programma (ESP)
Enkeltonige claxon
Gecombineerd verwarmings en
Gelaagde voorruit
ventilatiesysteem met circulatiestand en 4
traps aanjager
Groen getint warmtewerend glas
Halfhoge scheidingswand met daarboven
een kunstftof rasterwerk tot aan het dak
Halogeen koplampen, in hoogte verstelbaar
Handgreep links en rechts boven de
voorportieren
Hemelbekleding van carrosseriekarton
Hemelbekleding van stof
(passagiersruimte)
Hoge scheidingswand met vast raam
Hoofdsteunen op de voorstoelen, in hoogte
verstelbaar
In de bumper geïntegreerde mistlampen
In hoogte verstelbare bestuurdersstoel
vóór voorzien van bochtenverlichting
Instaptrede bij schuifdeur
Instrumentenpaneel met elektronische
snelheidsmeter, kilometer- en
dagkilometerteller en toerenteller
Knipperlichten in het voorspatbord
Kunststof bumpers (antracietkleurig)
Kunststof stootlijsten rondom
Licht- en regensensor
McPherson wielophanging met triangel
Mistachterlicht
dwarsdragers en veerpoten voorzien van
schroeveren met telescopische schokdempers
en stabilisator
Motor sleepmomentregelsysteem (MSR)
Motor Start-Stop systeem
Multifunctioneel lederen stuurwiel
Normale lak
Opbergruimte onder het dak van de cabine
Opbergvak aan beide voorportieren met 1,5
ltr. fleshouder
Opbergvak in het dashboard rechts, open
Parkeerhulp
Parkeerlicht
Portierbekleding van kunststof met
geïntegreerde armleuningen
Radio/navigatiesysteem "RNS 315" met o.a.
Recuperatief remsysteem
DAB+ mogelijkheid, 6GB interne flash-kaart
geheugen, comfortbediening voor
mobieletelefoon met Bluetooth
Rembekrachtiger
Rubberen vloerbekleding
Ruitenwissers met 2 snelheden en
Schuifdeur rechts
intervalstand
Sleepoog voor en achter
Stalen laadvloer
Stoelbekleding stof "Place"
Stof- en pollenfilter
Stuurslot
Telefoonvoorbereiding voor RNS 315
Veiligheidsstuurkolom
Verlengde (variabele) Onderhouds Interval
Verwarmbare ruitensproeiers vóór
Vier bekerhouders met opbergvak in de
middenconsole
Vier bevestigingspunten voor
Volwaardig stalen reservewiel
dakdragersysteem
Waarschuwingszoemer voor niet
Wagengereedschap en krik
uitgeschakelde verlichting
Wielnaafafdekking, zwart
Zelfdragende en gedeeltelijk verzinkte
carrosserie

