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Volkswagen Sharan 2.0 TDI Highline 6p. Automaat
Inruil Mogelijk Week aktie! (GB-869-R)
Bouwjaar
Km. stand
Brandstof
Carrosserie
Kleur
Gewicht
Motor
Transmissie
APK
Wegenbelasting
6 versnellingen
achteruitrij assistent
Airbag(s) hoofd achter
Airbag(s) side achter
Airco automatisch
antenne
APK
Audioinstallatie met CD-speler
Bagagedek
bestuurdersairbag
Binnenspiegel automatisch dimmend
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
buitenspiegels verwarmbaar
Buitentemperatuurmeter
Centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening
Cruise control
dimlichten automatisch
Dual Airco (automatisch)
Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel
Elektronisch Stabiliteits Programma
hill hold functie
hoofdsteunen actief
Lederen stuurwiel
Lichtmetalen velgen 17"
Metallic lak
multimedia-voorbereiding
onderhoudsboekjes aanwezig
passagiersairbag
Regensensor
Side Airco
start/stop systeem
stuur verstelbaar
stuurwiel multifunctioneel
variable interval ruitenwisser
Warmtewerend glas
zij airbag(s) voor
onderhoudsboekjes aanwezig

ABS
Airbag bestuurder
Airbag(s) hoofd voor
Airbag(s) side voor
Alcantara bekleding
Anti Blokkeer Systeem
Armsteun voor
Autotelefoonvoorbereiding
bandenspanningscontrolesysteem
bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Bluetooth telefoonvoorbereiding
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
Buitenspiegels verwarmbaar
bumpers en spiegels in car.kleur
chroom delen exterieur
dakrails
Dimlichten automatisch
Electronic Stability Program
elektrische ramen achter
ESP
hoofd airbag(s) achter
incl boekjes
Lederen versnellingspook
Lm-sportvelgen.
Mistlampen adaptief
Multimedia-voorbereiding
Parkeer-assistent
passagiersstoel in hoogte verstelbaar
Ruitensproeiers verwarmbaar
Sportonderstel
Start/stop systeem
Stuur verstelbaar
Stuurwiel multifunctioneel
voorstoelen verwarmd
zeer mooie en technisch goed
onderhouden auto
Zijschuifdeur links

Prijs € 10.650,-

2010-11
291.146 km
Diesel (5.7)
MPV (5 deurs)
Grijs
1.703 kg
4 cyl. 2.0 (103kW / 141pk)
Automaat 6 versnellingen
Ja (23-04-2019)
€ 470,00 - € 501,00 / € 1880,00 - € 2
achterbank in delen neerklapbaar
Airbag passagier
Airbag(s) knie
airco (automatisch)
Aluminium interieur afwerking
Anti Blokkeer Systeem
Audio installatie premium
Autotelefoonvoorbereiding met
Bluetooth
Bandenspanningscontrolesysteem
binnenspiegel automatisch dimmend
Boordcomputer
buitenspiegels in carrosseriekleur
buitentemperatuurmeter
centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening
Chroom delen exterieur
Dakrails
dit zijn meeneemprijzen
elektrisch verstelbare bestuurdersstoel
Elektrische ramen voor
Extra getint glas
hoofd airbag(s) voor
Kinderzitje(s) geintegreerd in
achterbank
Lendesteunen (verstelbaar)
metaalkleur
Mp3-speler
nationale autopas
Parkeersensor voor en achter
radio-CD/MP3 speler
ruitenwisser achter
Sportstoelen
Startblokkering
stuurbekrachtiging
Trekhaak
Voorstoelen verwarmd
zeer nette auto
Zijschuifdeur rechts

Marge

