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Volkswagen Golf GTI 2.0 TSI Performance DSG, Navi Pro, DCC, DAB, Camera
Merk

Volkswagen

Model

Golf

Type

GTI 2.0 TSI
Performance DSG, Navi
Pro, DCC, DAB, Camera

Bouwjaar

2013

Kilometerstand

74.344 km

Carrosserie

Hatchback

Transmissie

Automaat

Brandstof

Benzine

€23.990,00
Merk
Volkswagen

Model
Golf

Type
Bouwjaar
GTI 2.0 TSI Performance DSG, Navi Pro, DCC, DAB, 2013
Camera

Transmissie
A

Brandstof
B

Vermogen
230

Kilometerstand
74344

Accessoires

• ABS

• Achteruitrijcamera

• Airbag(s) hoofd achter

• Airbag(s) hoofd voor

• Airbag(s) knie

• Airbag(s) side voor

• Airbag bestuurder

• Airbag passagier

• Alcantara bekleding

• Armsteun achter

• Armsteun voor

• Audio-navigatie full map

• Audio installatie premium

• Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth

• Bi-xenon koplampen (+koplampreiniging)

• Binnenspiegel automatisch dimmend

• Boordcomputer

• Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

• Buitenspiegels elektrisch verstelbaar

• Buitenspiegels verwarmbaar

• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

• Cruise control

• Cruise control adaptief

• Dimlichten automatisch

• Electronic Brake Distribution

• Electronic climate controle

• Elektrische ramen achter

• Elektrische ramen voor

• ESP

• Extra getint glas

• Hill hold-functie

• Lederen stuurwiel

• Lederen versnellingspook

• Lendesteunen (verstelbaar)

• Lichtmetalen velgen 17"

• Mistlampen voor

• Multifunctioneel lederen stuurwiel

• Navigatie-systeem full map + hard disk

• Parkeersensor voor en achter

• Passagiersstoel in hoogte verstelbaar

• Radio-CD/MP3 speler

• Regensensor

• Sperdifferentieel

• Sportonderstel
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• Sportstoelen

• Startblokkering

• Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk

• Stuurwiel multifunctioneel

• Traction control

• Vermoeidheids herkenning

Opmerkingen
Deze Volkswagen Golf GTI Performance verkeert in een nieuwstaat, afkomstig van de eerste Zwitserse eigenaar. Zeer volle auto,
prachtig uitgevoerd met opties zoals 19 inch Santiago, adaptief onderstel, navigatie pro, extra getint glas, DAB, Camera, DCC, zwarte
hemel.
De auto is uiteraard volledig dealer onderhouden, hetgeen aantoonbaar is middels de historie uitdraai welke wij van de dealer hebben
ontvangen en het ingevulde onderhoudsboekje.
Overzicht van de beurten bij de Volkswagen dealer te Zwitserland:
- 12.831 km
- 23.502 km
- 28.257 km
- 39.610 km
- 52.337 km
- 71.644 km
Deze laatste beurt is een grote beurt geweest waarbij de bougies, remvloeistof, interieurfilter, de vier banden, olie en oliefilter zijn
vervangen.
Voor de zomermaanden is er een luxe velours matten set en voor de wintermaanden een rubberen matten set.
AutoHuisLimburg is specialist in de verkoop van kwalitatief hoogwaardige tweedehands auto's. Inruil is mogelijk en wij hanteren geen
afleverings/ rijklaar kosten. Bij vragen staan wij u graag van maandag t/m zondag te woord.
Voor verdere informatie kunt u ook onze website bezoeken.
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