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Volkswagen T-Roc 1.5 TSI 150 PK Sport Beatsaudio
virtual cockpit,direct leverbaar 1.5 TSI Sport
LED/NAVI/KEYLESS ENZ. (XN-553-S)
Bouwjaar
Km. stand
Brandstof
Carrosserie
Kleur
Gewicht
Motor
Transmissie
APK
Wegenbelasting
1e eigenaar
ABS
Achterbank in delen neerklapbaar
Adaptieve cruise controle
Airbag passagier
Airco automatisch
alarm met wegsleep sensor en backup
signaal
Audioinstallatie met CD-speler
Autotelefoonvoorbereiding
Binnenspiegel automatisch dimmend
Boordcomputer
buitensp.elektr.verstelverwarmb.+inklapbaar
Buitenspiegels in carrosseriekleur
buitentemperatuurmeter
Centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening
Cruise control
Dagrijlicht (LED)
Dakrails
dimlichten automatisch
Dubbele airbag
enz enz volle uitvoering
Extra getint glas
Hemelbekleding zwart Designo
Hoofdsteunen achter
Isofix kinderzitbevestiging op de
achterbank
LED
Lederen MF-stuurwiel met tiptronic
Licht -en regensensor
line assist
nationale autopas
Navigatiesysteem met kleurenscherm
NightPakket
Parkeer assistent
parkeersensor voor en achter
privecy glass

6-versnellingen
ACC
Achterlichten LED
afdaal assistent
Airco
Aktieve spoor assistent
Armsteun achter
audio-navigatie full map
Autotelefoonvoorbereiding met
Bluetooth
blindspot systeem
Boordcomputer (verbruik e.d.)
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
buitenspiegels verwarmbaar
bumpers en spiegels in car.kleur
Centraleportiervergrendeling
cruise control adaptief met Stop&Go
Dakbekleding Stof zwart
dealer onderhouden
Disctronic (afstandsregeltempomaat)
elektrische ramen voor en achter
ESP
garantie
Hifi luidspeakersysteem
Hoofdsteunen voor
keyless entry
LED achterlichten
Lederen stuurwiel
lichtmetalen velgen 17"
Mistlampen voor
NAVIGATIE
Navigatiesysteem Professional
onderhoudsboekjes aanwezig
Parkeersensor achter
Parkeersensor voor en achter
radio CD speler
Regensensor
ruitenwisser achter
signaal vergeten verlichting

Prijs € 33.999,-

2018-07
2.800 km
Benzine (5.3)
SUV (5 deurs)
Wit
1.330 kg
4 cyl. 1.5 (110kW / 151pk)
Handmatig 6 versnellingen
Ja (30-07-2022)
€ 138,00 - € 154,00 / € 552,00 - € 61
ABS
achterbank in delen neerklapbaar
achteropkomend verkeer waarschuwing
Airbag bestuurder
airco (automatisch)
alarm klasse
Armsteun voor
Audio-navigatie full map
binnen/buitensp. aut. dimmend
Bluetooth telefoonvoorbereiding
Brake Assist System
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
Buitenspiegels verwarmbaar
centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening
Comfort hoofdsteunen achterste
zitplaatsen
Cupholders voorin
Dakrailing
Diefstal-/inbraakalarm klasse 3
dodehoek detectie
Elektronische climate control
extra getint glas
Getint glas
hill hold functie
Interieurhemel zwart
Keyless go
lederen interieurdelen
lederen stuurwiel en versnellingspook
Lichtmetalen velgen 17"
Multimedia-voorbereiding
Navigatiesysteem
nieuwstaat
Park Distance Control voor/achter
(PDC)(akoestische en optische
weergave in Control Display)
Parkeersensor voor
pre crash
Radio CD-speler

incl. BTW
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Regensensor
ruitensproeiers verwarmbaar
side assist
Spoor -en dodehoekassistent
Stoelverwarming
Stuurkolom verstelbaar
Stuurwiel multifunctioneel
Toerenteller
Verstelbare stuurkolom
Warmtewerend getintglas
zeer mooie en technisch goed
onderhouden auto
dealer onderhouden

Sportstoelen
stuur verstelbaar
Stuurwiel met leer bekleed
super conditie
Traction control
Verwarmde voorstoelen
XENON LED
Zonnekleppen met verlichting
1e eigenaar

rijstrooksensor
Side airbag(s)
Snelheidsafhankelijke
stuurbekrachtiging Servotronic
Startblokkering
Stuurbekrachtiging
stuurwiel multifunctioneel
Telefoonvoorbereiding bluetooth
Verstelbare (in hoogte) bestuurders
stoel
voorstoelen verwarmd
zeer mooie en complete limousine
onderhoudsboekjes aanwezig

