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Volkswagen Passat Variant 2.0 TDI Highline
BlueMotion (42-RFF-8)
Bouwjaar
Km. stand
Brandstof
Carrosserie
Kleur
Gewicht
Motor
Transmissie
APK
Wegenbelasting
Achteruitrijcamera
Airbag bestuurder
Airbag(s) hoofd voor
Airco automatisch
alcantara bekleding
Anti Blokkeer Systeem
Armsteun achter
Audio-navigatie full map
Autotelefoonvoorbereiding met
Bluetooth
Bandenspanningscontrolesysteem
Boordcomputer
Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
Buitenspiegels verwarmbaar
Cruise control
Dakrails
elektrisch bedienbare kap
Elektrische ramen voor
ESP
Hill hold-functie
incl boekjes
Lederen/alcantara bekleding
metaalkleur
Multifunctioneel stuurwiel met
boordcomputer
onderhoudsboekjes aanwezig
Parkeersensor voor en achter
rubber mat in laadruimte
schakelmogelijkheid aan stuurwiel
Start/stop systeem
Traction control
zeer mooie en complete limousine
dealer onderhouden

ABS
Afneembare trekhaak
Airbag passagier
Airbag(s) side voor
airco met elektronische regeling
aluminium interieur afwerking
Anti Slip Control
Armsteun voor
audio-navigatie full map + hard disk
bagagedek
bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Boordcomputer (verbruik e.d.)
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
Buitentemperatuurmeter
Cruise Control
dealer onderhouden
Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel
met geheugen
elektrische ramen voor en achter
getint glas
Hoofdsteunen actief
Lederen stuurwiel
Lendesteunen (verstelbaar)
Metallic lak
nationale autopas
parkeer assistent
Radio-CD/MP3 speler
Rubber mat in laadruimte
Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
Startblokkering
Voorstoelen verwarmd
zeer mooie en technisch goed
onderhouden auto

2011-06
302.521 km
Diesel (5.2)
Stationwagen (5 deurs)
Bruin
1.501 kg
4 cyl. 2.0 (103kW / 141pk)
Automaat 6 versnellingen
Ja, bij aflevering
€ 401,00 - € 426,00 / € 1604,00 - € 1
achterbank in delen neerklapbaar
afst. bed. voor centr. deurvergr.
Airbag(s) hoofd achter
airco (automatisch)
Alarm klasse 3
Aluminium interieur afwerking
Armsteun voor
autotelefoon voorbereiding
Bagagedek
Binnenspiegel automatisch dimmend
Brake Assist System
buitenspiegels in carrosseriekleur
Centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening
dakrails
Electronic Stability Program
Elektrische ramen achter
Elektronische remkrachtverdeling
Hard disk
hoofdsteunen voor en achter
Lederen versnellingspook
Lichtmetalen velgen 17"
Mistlampen adaptief
nieuwstaat
parkeersensor voor en achter
Regensensor
Ruitensproeiers verwarmbaar
signaal vergeten verlichting
Stuurwiel multifunctioneel
Warmtewerend glas
onderhoudsboekjes aanwezig
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Prijs € 7.750,-

Marge

