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Volkswagen Phaeton 3.0 TDI 5p. Highline (TS-944-B)
Bouwjaar
Km. stand
Brandstof
Carrosserie
Kleur
Gewicht
Motor
Transmissie
APK
Wegenbelasting
ABS
Achterruitverwarming
Airbag
Airbag(s) hoofd
Airbag(s) side
airco (automatisch)
Alarm klasse 3
Anti Blokkeer Systeem
audio installatie
Bandenspanningscontrolesysteem
binnenspiegel automatisch dimmend
buitenspiegel(s) automatisch dimmend
Buitentemperatuurmeter
Cd-speler
centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening
Dimlichten automatisch
Elektrisch schuif-/kanteldak
elektrisch verstelbare voorstoel(en)
Elektrisch verwarmde stoelen
elektrische ramen achter
Elektronisch Sper Differentieel
Getint glas
hoofd airbag(s) achter
hoofdsteunen actief
In hoogte verstelbaar stuurwiel
Lederen bekleding
Lichtmetalen velgen
Middenarmsteun voor
nieuwstaat
Open dak
Parkeersensor achter
Radio-cd speler
Schuifdak
stoel ventilatie achter
Tiptronic-uitvoering
variable interval ruitenwisser
vierwielaandrijving (4x4)
Xenon koplampen
zeer nette auto
onderhoudsboekjes aanwezig

Achterbank met armsteun
adaptief demping systeem
Airbag passagier
Airbag(s) hoofd achter
Airbag(s) side achter
Alarm
Alarm met afstandsbediening
Anti doorSlip Regeling
Automaat
bestuurdersairbag
bi-xenon koplampen
buitenspiegels elektrisch inklapbaar
bumpers en spiegels in car.kleur
Cd-wisselaar
Cruise control
Electronic climate controle
elektrisch verstelbare stoel(en) met
geheugen
Elektrisch verstelbare voorstoel(en)
Elektrisch zonnedak
Elektrische ramen achter
Elektronisch Stabiliteits Programma
Getint warmtewerend glas
hoofd airbag(s) voor
houtafwerking interieur
incl boekjes
lendesteunen (verstelbaar)
luchtvering
Mistlampen voor
Niveauregeling
Parelmoer-lak
Parkeersensor voor
Regensensor
signaal vergeten verlichting
stoel ventilatie voor
Toerenteller
versnellingspook op dashboard
voorstoel(en) met massagefunctie
zeer mooie en complete limousine
zij airbag(s) achter
dealer onderhouden

2012-08
106.000 km
Diesel (8.5)
Sedan (4 deurs)
Blauw
2.133 kg
6 cyl. 3.0 (176kW / 241pk)
Automaat
Ja (31-01-2020)
€ 602,00 - € 644,00 / € 2408,00 - € 2
achterbank verwarmd
Afdekhoes
Airbag(s)
Airbag(s) knie
Airco
Alarm klasse 1(startblokkering)
antenne
APK
Autotelefoonvoorbereiding
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Boordcomputer
Buitenspiegels elektronisch verstelbaar
Bumpers in carrosseriekleur
Centrale deurvergrendeling
dealer onderhouden
elektrisch bedienbare achterklep
elektrisch verstelbare stuurkolom
Elektrisch verwarmde spiegels
elektrisch zonnescherm achterruit
Elektrische ramen voor
ESP
Gordelspanners
Hoofdsteunen
Houtafwerking interieur
koplampreiniging
Lendesteunen (verstelbaar)
metaalkleur
Navigatiesysteem
onderhoudsboekjes aanwezig
Park Distance Control
passagiersairbag
ruitensproeiers verwarmbaar
Skiluik
Stuurbekrachtiging
Traction control
verstralers
voorstoelen verwarmd
zeer mooie en technisch goed
onderhouden auto
zij airbag(s) voor
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Prijs € 26.500,-

Marge

