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Volkswagen CC 1.8 TSI Automaat Panodak Navi PDC
Leder Xenon etc. (56-TXN-1)
Bouwjaar
Km. stand
Brandstof
Carrosserie
Kleur
Gewicht
Motor
Transmissie
APK
Wegenbelasting
5-persoons uitvoering
Airbag bestuurder
Airbag(s) hoofd voor
Anti Blokkeer Systeem
Armsteun voor
audio-navigatie full map
Autotelefoonvoorbereiding
Binnenspiegel automatisch dimmend
Boordcomputer
buitenspiegels in carrosseriekleur
centrale deurvergrendeling
Cruise control
Electronic Stability Program
Elektrisch glazen panorama-dak
ESP
handgrepen in carrosseriekleur
lederen sportstoelen
lederen versnellingspook
Lendesteunen (verstelbaar)
Lichtmetalen velgen 18"
multifunctioneel lederen stuurwiel
nationale autopas
parkeersensor voor en achter
Regensensor
sportstoelen
stuur verstelbaar
stuurwiel multifunctioneel
Voorstoelen in hoogte verstelbaar
Wis-/was installatie voor koplampen
zeer nette auto

ABS
Airbag passagier
alcantara bekleding
Anti Slip Control
Audio installatie high-end
Audio-navigatie full map
Autotelefoonvoorbereiding met
Bluetooth
Bi-xenon adaptief (+koplampreiniging)
Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
Buitenspiegels verwarmbaar
centrale deurvergrendeling met
afstandbediening
Dimlichten automatisch
Elektrisch bedienbare achterklep
elektrisch schuif-/kanteldak
Extra getint glas
hoofdsteunen voor en achter
lederen stuurwiel
Lederen versnellingspook
licht metalen velgen 18"
Metallic lak
Multifunctioneel lederen stuurwiel
navigatiesysteem full map
Parkeersensor voor en achter
Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
Sportstoelen
Stuur verstelbaar
Traction control
voorstoelen verwarmd
xenon koplampen
onderhoudsboekjes aanwezig

Prijs € 17.945,-

2012-04
137.474 km
Benzine (7.2)
Sedan (4 deurs)
Grijs
1.429 kg
4 cyl. 1.8 (118kW / 162pk)
Automaat 7 versnellingen
Ja (20-08-2019)
€ 181,00 - € 203,00 / € 724,00 - € 81
Achterbank in delen neerklapbaar
Airbag(s) hoofd achter
Alcantara bekleding
Armsteun achter
Audioinstallatie met CD-speler
audio-navigatiesysteem
Bandenspanningscontrolesysteem
Bi-xenon koplampen
(+koplampreiniging)
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
buitentemperatuurmeter
Centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening
Electronic climate controle
elektrisch glazen panorama-dak
Elektrische ramen voor
Halogeen mistlampen
LED achterlichten
lederen stuurwiel en versnellingspook
lederen/alcantara bekleding
Lichtmetalen velgen 17"
middenarmsteun voor
Multimedia-voorbereiding
onderhoudsboekjes aanwezig
passagiersstoel in hoogte verstelbaar
Sportonderstel
Startblokkering
Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
Vermoeidheids herkenning
Voorstoelen verwarmd
xenon koplampen (+koplampreiniging)
dealer onderhouden

Marge

