VOLKSWAGEN POLO 1.0 TSI 95PK COMFORTLINE
BUSINESS

Algemeen
Merk

Volkswagen

Model

Polo

Type

1.0 TSI 95pk
Comfortline
Business

Bouwjaar

2019

Kilometerstand

42.350

Brandstof

Benzine

Vermogen

95 PK

UITGEBREIDE INFOMATIE
Datum eerste registratie

29-03-2019

Kenteken

XV475H

Aantal deuren

5

Laadvermorgen

565 Liter

Cilinderinhoud

999 CC

Aantal cilinders

3

Aantal versnellingen

5

Kleur

metallic

Intererieur

Zwart

Gewicht

1045" KG

Max. Trekgewicht

1000 KG

Laadvermorgen

565 Liter

BTW / Marge

Marge

Verbruik stad

L/100KM

Verbruik snelweg

L/100KM

APK
Bekleding

Stof

€ 16.835,-

SCHAEPKENS, mobiliteit sinds 1979

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

OPMERKINGEN

ACCESSORIES
12-volt aansluiting met klepje

Achterbank ongedeeld, rugleuning in
ongelijke delen neerklapbaar
Airbag voor bestuurder en bijrijder
(uitschakelbaar voor bijrijder)

Afstandswaarschuwingsysteem (Front
Assist) inclusief noodremsysteem voor
stadsverkeer (City Emergency Braking) en
voetgangersherkenning
Airco
Airconditioning, handbediend (Climatic)
Alarmlichten automatisch geactiveerd bij
Automatische afstandsregeling (Adaptive
hard remmen
Cruise Control)
Automatische lichtschakeling met Leaving
Bagageruimte-afdekking
home en Coming home functie
Bagageruimteverlichting
Bandendrukcontrolesysteem
Bandenreparatieset (Tyre Mobility Set)
Bekleding, stof 'Slash'
Binnenverlichting voor met
Boordcomputer 'plus'
vertragingsmechanisme (activatieschakelaar
in alle deuren)
Buitenspiegels, elektrisch verstel-/ en
Buitenspiegels elektrisch instel- en
verwarmbaar
verwarmbaar
Buitenspiegels en deurgrepen in
Buitenspiegels in carrosseriekleur
carrosseriekleur
Bumpers in carrosseriekleur
Carrosserie volledig verzinkt
CD-speler
Centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening, inclusief twee klapsleutels
Claxon
Dashboardkastje afsluitbaar, verlicht
Decorinleg 'Limestone Grey' mat
Deurgrepen in carrosseriekleur
Diefstalalarm
Digitale radio-ontvangst DAB+
Driepuntsveiligheidsgordel 3x achter
Driepuntsveiligheidsgordel vóór in hoogte
verstelbaar en met gordelspanner
Elektrische ruitbediening achter
Elektrische ruitbediening voor
Elektronisch stabilisatieprogramma (ESC)
Gevarendriehoek
met tegenstuurondersteuning inclusief
antiblokkeersysteem (ABS) met remassistent,
aandrijfslipregeling (ASR),
motorsleepmomentregeling (MSR) en
aanhangestabilisatie
Grille in zwart uitgevoerd met onderste
Hoofdairbagsysteem voor en achter
lamel in chroom uitgevoerd
inclusief zijairbags vóór
Hoofdsteun achter 3x, verstelbaar
Hoofdsteunen voor

In delen neerklapbare achterbank
Indicatie versleten remblokken
Instrumentenpaneel met elektronische
Instrumentenverlichting wit, lichtsterkte
snelheidsmeter, kilometer- en ritafstandteller, regelbaar met wit nachtdesign voor
toerenteller
schakelaars
ISOFIX-voorbereiding voor het gemakkelijk
Kinderslot achter
bevestigen van twee kinderzitjes op
achterbank
Knipperlichten in buitenspiegel
Koplampen halogeen, met geïntegreerde
geïntegreerd
knipperlichten en LED dagrijverlichting
Koplampschakelaar met chromen rand,
Lederen stuurwiel
spiegelverstelling en ruitbediening met
chromen accenten
Lederen versnellingspookknop en lederen
Make-up-spiegel in zonnekleppen, verlicht
handremgreep
Metallic lak
Middenarmsteun vóór
Mistlampen met bochtenverlichting
Mistlampen vóór
Mobiele online diensten (Car-Net): 'AppMobiele online diensten (Car-Net): Guide &
Connect' smartphone-integratie
Inform Basis
Mobiele telefoonhouder (universeel)
Navigatie
Navigatie-, radio-, en multimediasysteem
Opbergvak aan achterzijde voorstoelen
'Discover Media'
Opbergvak in deuren (met houder voor 1,5l
Parkeersensoren (Park Distance Control)
fles voor)
Reflectoren in de deuren
Ruitenwissers voor en achter met interval
Schakelpookknop en handremgreep in leder Service-interval indicatie
Stalen reservewiel met krik en
Start-/stopsysteem met recuperatie van
gereedschapset
remenergie
Startblokkering, elektronisch
Stof- en pollenfilter
Stuurbekrachtiging elektromechanisch en
Stuurwiel (driespaaks), multifunctioneel en
snelheidsafhankelijk
met leder bekleed
Stuurwiel in hoogte en lengte verstelbaar
Telefoonvoorbereiding 'Bluetooth'
Twee leeslampjes voor en achter
USB-aansluiting
Variabele laadbodem in bagageruimte
Velgen, 'Seyne' bi-color, 15 inch lichtmetaal
Volkswagen Media Control
Voorstoelen, in hoogte verstelbaar
Waarschuwingssignaal bij niet
Waarschuwingstoon en -lampje bij niet
uitgeschakelde verlichting
dragen van gordel voor
Zijruiten achter en achterruit getint, 65%
lichtabsorberend

