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Volkswagen Passat
1.4 TSi GTE I Panoramadak I Leder I
Bouwjaar:

2016 (30 december 2016)

Massa:

1.622 kg

Max trekgewicht:

1.600 kg

Tellerstand:

78.071 km

Bekleding:

Half leder / alcantara

Carrosserie:

Sedan

Brandstof:

Hybride

Kenteken:

ND511V

Transmissie:

Automaat

Vermogen:

0 PK

€ 24.350,Exterieur
Elektrisch glazen panorama-dak

LED koplampen

Parkeersensor voor en achter

17" Velgen

Buitenspiegel(s) automatisch dimmend

Buitenspiegels elektr. met geheugen

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Chroom delen exterieur

Dimlichten automatisch

Elektronisch Sper Diﬀerentieel

Extra getint glas

Handgrepen in carrosseriekleur

LED achterlichten

LED dagrijverlichting

Lichtmetalen velgen 17"

Ruitensproeiers verwarmbaar

Infotainment
Navigatiesysteem full map

Stuurwiel multifunctioneel

Audioinstallatie met cd-speler

Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth

DAB ontvanger

Multimedia-voorbereiding

Spraakbediening

Interieur
Comfortstoel(en)

Cruise control adaptief

Lederen/alcantara bekleding

Achterbank in delen neerklapbaar

Airco (automatisch)

Airco separaat achter

Aluminium interieur afwerking

Armsteun achter

Armsteun voor

Binnenspiegel automatisch dimmend

Boordcomputer

Climate Controle

Elektrische ramen achter

Elektrische ramen voor

Elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen

Lederen interieur

Lederen interieurdelen

Lederen stuurwiel en versnellingspook

Lendesteunen (verstelbaar)

Multifunctioneel stuurwiel

Regensensor

Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk

Stuur verstelbaar

Voorstoel(en) met massagefunctie

Voorstoelen in hoogte verstelbaar

Voorstoelen verwarmd

Milieu
Start/stop systeem

Veiligheid
Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 3

Anti Blokkeer Systeem

Anti doorSlip Regeling

Autonomous Emergency Braking

Bandenspanningscontrolesysteem

Elektronisch Stabiliteits Programma

Hill hold functie

Vermoeidheids herkenning

Overige
ErgoComfort bestuurdersstoel

Apple Carplay/Android Auto

Bots herkenning systeem

Connected services

Oplaadmogelijkheid

Schakelmogelijkheid aan stuurwiel

Vervolgbotsing preventie

Deze chique en vooral zeer complete VW Passat GTE is zakelijk bereden en afkomstig van 1e eigenaar. Keurig en volgens schema onderhouden
door VW dealer Van Mossel te Waalwijk.
Getoonde prijs is rijklaar en inclusief Btw.
Voorzien van o.a. Panorama Schuifdak, Full Map Navigatiesysteem, 17 inch. Lichtmetalen Velgen, Ergo Comfort Stoelen, Leder/Alcantara, Climate
Control, Led Verlichting, Etc..
Deze Volkswagen Passat gaat met gemak nog vele, vele, vele tienduizenden kilometers mee. Energiek rijgedrag, fraaie uitstraling en een plezier
om in te rijden, deze Volkswagen Passat. Niet voor niets is de vraag naar gebruikte Volkswagens zo groot, want de kwaliteit staat ook na een
aantal jaren nog buiten kijf, zoals aan deze Passat duidelijk te zien is. Een krachtige motor geeft deze auto zijn sportieve prestaties. De auto is
voorzien van een mooie en comfortabele lederen bekleding. Ga samen met uw bijrijder lekker zitten in de verwarmbare voorstoelen en laat jullie
bloedsomloop stimuleren door de massagefunctie. Neem plaats op de comfortabele stoelen. Dankzij de elektrische bediening en het geheugen is
het eenvoudig om hierin de beste zitpositie te vinden. Dankzij het elektrisch bediende glazen panorama dak lijkt het of u altijd met open dak rijdt.
Verder is de Volkswagen uitgerust met: 17 inch lichtmetalen velgen, extra getint glas, led-achterlichten, verstelbare lendensteunen, verwarmde
ruitensproeiers, elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch inklapbare buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare
achterbank.
De bediening van het audio-installatiesysteem en het full map navigatiesysteem gebeurt met knoppen op het stuur en als u wilt zelfs met uw
stem. De audio is overigens voorzien van dab-radio voor een altijd heldere ontvangst. De automatische airconditioning zorgt onder alle
omstandigheden voor een prettige temperatuur. Het luxeniveau in deze Volkswagen is niet alleen gericht op comfort, maar ook op uw veiligheid.
Tal van sensoren helpen u om de omgeving in de gaten te houden. Een automatisch inschakelbare verlichting zorgt dat automatisch de
verlichting wordt ingeschakeld als het donker wordt, wat bijvoorbeeld in tunnels erg handig is. De regensensor zet de ruitenwissers aan zonder
dat u eraan hoeft te denken en de adaptive cruise control helpt u om afstand te bewaren van het verkeer voor u. En dan zijn er ook nog
parkeersensoren voor en achter die u helpen om veilig en schadevrij in te parkeren. Natuurlijk behoren sportstuur met schakelpaddels,
automatisch dimmende buitenspiegels, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening ook tot de uitrusting van deze
complete auto.
Pragmatisch en veilig als deze auto is, beschikt hij over diverse veiligheidssystemen. Het systeem van forward collision warning, of in gewoon
Nederlands ‘botswaarschuwing′, treedt in werking als de sensor te weinig afstand signaleert met een voor- of tegenligger. De veiligheidssystemen
in deze auto nemen het zelfs waar als de bestuurder tekenen van vermoeidheid vertoont, en waarschuwen dan met een duidelijk signaal. Hill hold
control voorkomt dat de auto achteruit rolt op een helling. Het systeem werkt als een automatische handrem die in- en uitschakelt als u dat
wenst.
Er is ook een tellerrapport van Nationale Autopas, dat geeft u zekerheid over de kilometerstand van deze auto. We kunnen u wel duizend dingen

over deze auto vertellen, maar het is beter als u hem zelf komt bekijken en ervaren. Neemt u snel contact met ons op?

