Altijd ruime keuze uit betrouwbare occasions

Volkswagen Golf
Variant 1.4 TSI Trendline automaat !!

Specificaties
Merk:
Model:

Volkswagen
Golf

Type:

Variant 1.4 TSI
Trendline automaat !!
2010
95KVT2

Bouwjaar:
Kenteken:
KM:
Inrichting:
Brandstof:
Transmissie:
Kleur:

233.827
Stationwagon
Benzine
Automaat
zwart metallic

Uitrusting:

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening,
Dakrails, Airco (automatisch), Boordcomputer, Elektrische ramen voor en achter, Stuurbekrachtiging
snelheidsafhankelijk, Airbag(s) hoofd achter, Airbag(s) hoofd voor, Airbag(s) side voor, Airbag
bestuurder, Airbag passagier, Alarm klasse 1(startblokkering), Anti Blokkeer Systeem, Hill hold functie,
Anti doorSlip Regeling, Elektronische remkrachtverdeling, Elektronisch Stabiliteits Programma,
Schakelmogelijkheid aan stuurwiel, Niet in gerookt, Zomerbanden

Vermogen(kw):
Vermogen(pk):
Gemiddeld verbruik:
Datum deel I:

90 kw
122 pk
6 l/100km
02-03-2010

Prijs:

€ 4.900,-

Aantal cylinders:
Bekleding:
Wegenbelasting:
APK tot:

4
Antraciet
€ 161 - € 180 kwt
30-10-2020

De binnenkant van de Variant komt in eerste instantie wat afstandelijk over, maar het voelt allemaal wel degelijk aan en is opgebouwd uit
kwalitatief hoogstaande materialen. Wat opvalt, is de doordachte ergonomie. Ook zijn we zeer te spreken over de zitpositie in de Golf; die is
erg goed. Door de goede verstelmogelijkheden van zowel stoel als stuur is het vinden van een goede zit simpel. Uiteraard kies je vooral voor
een stationwagon vanwege de extra en gemakkelijk toegankelijke ruimte achterin. Zowel op de achterbank als in de kofferbak krijg je meer
ruimte, waarbij vooral de laatste flink groeit. Bij de Golf scheelt het met de bank opgeklapt 155 liter ten opzichte van de hatchback en met
de bank neergeklapt kun je 190 liter meer verstouwen dan in een vijfdeurs. De bagageruimte is handig in te delen, al naar gelang de situatie,
en is voorzien van haken en ogen om spullen mee vast te zetten. Op de achterbank is zowel hoofd- als beenruimte goed voor elkaar. Dat
zorgt er samen met de aanzienlijke breedte voor dat ook volwassenen het er goed kunnen uithouden.

