Autobedrijf Bijlsma
VW Polo 1.2 TSI 90PK 5D BMT
Comfortline

Wegenbelasting
€ 96 - 107 per kwartaal

94-ZGL-2

Grijs

25-01-2013

157.517 km

1.007 kg

5 drs Hatchback(5drs)

Benzine

Handgeschakeld, 5 versn.

Cilinders
Motorinhoud
Vermogen
Marge/BTW
Verbruik
Trekgewicht geremd

4
1197 cc
66 kW / 90 pk
Marge
4.9 liter per 100km l/100km (1 op 20
1000 kg

€ 8.250,12 Volt aansluiting in de
Comfortstoelen voor
middenconsole
Cruise control
15'' stalen velgen
Dagrijverlichting geïntegreerd
6J x 15 inclusief wieldoppen
in koplampen
Airbag voor bestuurder en
middels afzwakking van
voorpassagier
dimlicht
Airco
Drie driepuntsAkoestisch
veiligheidsgordels achter
waarschuwingssignaal bij niet
Driespaaks stuurwiel
uitgeschakelde verlichting
Elektrische
Bagageruimte-afdekking
lichtbundelhoogteverstelling
Bagageruimte met dubbele
Elektrische ramen achter
laadbodem
Elektrische ramen voor met
Bagageruimteverlichting
comfortschakeling en
Bevestigingsogen in
klembeveiliging
bagageruimte om bagage vast
Elektrisch verstel- en
te zetten
verwarmbare buitenspiegels
Binnenspiegel met
Elektronische
antiverblindingsstand
wegrijblokkering
Binnenverlichting met
Elektronisch Stabiliteits
vertragingsmechanisme via
Programma (ESP) inclusief
contactschakelaar
ABS
bestuurderszijde
EDS
Bluetooth carkit
ASR en remassistent
Boordcomputer
Gecombineerde zij- en
Moerbergplantsoen
0255-511159
Buitenspiegels in2
hoofdairbags vóór
carrosseriekleur
Gecombineerd ventilatie- en
1972XG
IJmuiden
info@autobedrijfbijlsma.nl
bestuurderszijde met
verwarmingssysteem (4 traps)

Hill Hold Control
In de bumper geïntegreerde
mistlampen vóór voorzien van
bochtenverlichting
In delen neerklapbare
achterbank
In hoogte en lengte
verstelbaar stuurwiel
In hoogte verstelbare
driepunts-veiligheidsgordels
voor
met gordelspanners inclusief
afrolbeveiliging aan
passagierszijde
In hoogte verstelbare
voorstoelen door middel van
pompmechanisme
Instrumenten met mat
chromen sierringen
Instrumentenpaneel
bestaande uit elektronische
snelheidsmeter
kilometerteller
dagteller
toerenteller
digitaal klokje
brandstofmeter
koelvloeistoftemperatuurmete
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asferisch glas
Buitenspiegels met
geïntegreerde
richtingaanwijzers
Bumpers in carrosseriekleur
Centrale portiervergrendeling
met afstandsbediening
(inclusief 2 klapsleutels)
Climatic airconditioning

met buitenluchtafsluiter en
recirculatiestand
Gekoeld dashboardkastje
Grille in hoogglans zwart
Groen warmtewerend glas
Halogeen koplampverlichting
H7

r
ISOFIX-voorbereiding op
buitenste zitplaatsen achter
Knop van handrem in chroom
uitgevoerd
Koplampen achter helder glas
met geïntegreerde witte
knipperlichten
Luxe dashboard van zacht
materiaal
Make-up spiegels in beide
zonnekleppen

