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VOLKSWAGEN TIGUAN 1.4 TSI SPORT&STYLE 4MOTION 150PK NAVI
ECC CRUISE LMV
Bouwjaar

05-01-2010

Kleur

grijs

Brandstof

Benzine

Transmissie

Handgeschakeld

Km. stand

231.896

Vermogen

150 PK

Cilinderinhoud

1390 CC

Gewicht

1521 KG

Max. trekgewicht

2000 KG

Prijs

€ 7.440,-

OPMERKINGEN
VOOR BEZICHTIGING ALTIJD VOORAF BELLEN.
AUTO WORD NOG DAGELIJKS BEREDEN.!!!!
Prestaties op hoog niveau, een onderscheidende, stijlvolle carrosserie en een ruim en comfortabel interieur, het zijn de
eigenschappen waarmee auto′s als deze Volkswagen Tiguan hun reputatie hebben gevestigd. Een belangrijke eigenschap van
iedere Volkswagen is zijn duurzaamheid. Dat ziet u ook aan deze Tiguan. Een krachtige motor zorgt voor de aandrijving van deze
SUV. Bij de uitrusting van deze auto horen onder meer 17 inch lichtmetalen velgen, aluminium dakrailing, warmtewerend glas,
verstelbare lendensteunen, elektrisch bediende ramen en elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels.
De radio bedienen zonder uw handen van het stuur te halen: het kan in deze auto dankzij de audiobediening op het stuurwiel. De
electronic climate control zorgt voor een behaaglijk klimaat in de auto. De cruise control betekent gemak, comfort en zuinig
rijden. Deze Volkswagen is voorzien van verstelbaar stuur, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.
De nieuwste veiligheidssystemen komen in deze Volkswagen Tiguan samen. Het bandenspanningscontrolesysteem waarschuwt
als een van de banden onvoldoende lucht bevat.
Bij een goede occasion als deze hoort natuurlijk ook een tellerrapport van Nationale Autopas. Wilt u met deze Volkswagen Tiguan
een proefrit maken? Bel of mail ons dan nu voor een afspraak.

EXTERIEUR
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Lichtmetalen velgen 17", Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar,
Bumpers in carrosseriekleur, Dimlichten automatisch en regensensor, Extra getint glas, Getint glas, Getint warmtewerend glas,
Metaal-/micakleur, mistlampen voor
INFOTAINMENT
Audio-navigatiesysteem, Audioinstallatie met cd-wisselaar, Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth, Radio-cd/mp3 speler,
Stuurwiel multifunctioneel
INTERIEUR

De Slof 3, 5107 RH Dongen

info@verharen-wijnen.nl

+31 (0)162 313 854

www.verharen-wijnen.nl

Cruise control, Electronic climate controle, 12Volt aansluiting, 12Volt aansluiting, Armsteun voor, Boordcomputer, Elektrische
ramen voor en achter, Hoofdsteunen achter, Lederen stuurwiel en versnellingspook, Lendesteunen (verstelbaar),
Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk, Stuur verstelbaar, Voorstoelen in hoogte verstelbaar
VEILIGHEID
Isofix bevestiging voor kinderzitjes, Airbag(s) hoofd achter, Airbag(s) hoofd voor, Airbag(s) side voor, Airbag bestuurder, Airbag
passagier, Alarm klasse 1(startblokkering), Anti Blokkeer Systeem, Bandenspanningscontrolesysteem, Derde remlicht,
Elektronisch Stabiliteits Programma
OVERIGE
Dakrailing chrome

