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Volkswagen Touareg 4.2 V8 FSI NL dealer auto (98-XL-DJ)
Bouwjaar
Km. stand
Brandstof
Carrosserie
Kleur
Gewicht
Motor
Transmissie
APK
Wegenbelasting
6-versnellingen
Achterbank in delen neerklapbaar
Achterruit apart te openen
Airbag bestuurder
Airbag(s) hoofd voor
Airco automatisch
Anti Blokkeer Systeem
audio installatie premium
Automatisch Sper Differentieel
Bagagedek
Bi-xenon adaptief (+koplampreiniging)
buitensp.elektr.verstelverwarmb.+inklapbaar
buitenspiegels elektrisch inklapbaar
buitenspiegels verwarmbaar
centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening
Cruise control
Elektrisch verstelbare stoel(en) met
geheugen
Elektronisch sperdifferentieel
ESP
Halogeen mistlampen
incl boekjes
Lederen bekleding
Lichtmetalen velgen 18"
Luchtvering
nationale autopas
onderhoudsboekjes aanwezig
Regensensor
Traction control
Verstelbare stuurkolom
Voorstoelen in hoogte verstelbaar
zeer nette auto

ABS
achterbank verwarmd
achteruitrijcamera
Airbag passagier
Airbag(s) side voor
Alarm klasse 3
Anti Slip Control
Audioinstallatie met CD-speler
Automatische niveauregeling
binnenspiegel automatisch dimmend
bi-xenon koplampen
(+koplampreiniging)
buitenspiegel(s) automatisch dimmend
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
Buitenspiegels verwarmbaar
Centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening
dealer onderhouden
Elektrisch verstelbare voorstoel(en)
Elektronische remkrachtverdeling
Extra getint glas
Hoofdsteunen actief
keyless entry
Lederen stuurwiel
Lichtmetalen velgen 19"
Metallic lak
navigatiesysteem full map + hard disk
parkeersensor voor en achter
Startblokkering
Trekhaak met afneembare kogel
vierwielaandrijving (4x4)
voorstoelen verwarmd
onderhoudsboekjes aanwezig

Prijs € 14.750,-

2007-07
179.963 km
Benzine (13.8)
SUV (5 deurs)
Blauw
2.307 kg
8 cyl. 4.2 (257kW / 352pk)
Automaat 6 versnellingen
Ja (02-11-2019)
€ 371,00 - € 419,00 / € 1484,00 - € 1
achterbank in delen neerklapbaar
achterruit apart te openen
Achteruitrijcamera
Airbag(s) hoofd achter
airco (automatisch)
aluminium interieur afwerking
Armsteun achter
Audio-navigatiesysteem
Autotelefoonvoorbereiding
Binnenspiegel automatisch dimmend
Boordcomputer
buitenspiegels elektr. met geheugen
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
bumpers en spiegels in car.kleur
chroom delen exterieur
Electronic Stability Program
Elektrische ramen voor
Entertainment system
Getint warmtewerend glas
Houtafwerking interieur
Keyless entry
lederen stuurwiel en versnellingspook
luchtvering
Middenarmsteun voor
nieuwstaat
Parkeersensor voor en achter
Stuurbekrachtiging
variable interval ruitenwisser
voorstoelen in hoogte verstelbaar
zeer mooie en technisch goed
onderhouden auto
dealer onderhouden

Marge

