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Volkswagen Touareg 3.0 V6 TDI North Sails Nav / Luchtvering / Dak
Aut6

  

Omschrijving
Een complete Volkswagen Touareg in North Sails
uitvoering. Met zijn 3.0TDI V6 motor een echt
werkpaard en voorzien van alle luxe zoals oa volledig
instelbare luchtvering, volglazen schuif/kantel-dak,
full colour navigatie, vollederen bekleding inclusief
stoelverwarming, afneembare trekhaak,
parkeersensoren voor en achter, privacyglas en nog
veel meer. Bel voor een afspraak: Michael
Bestenbreur 06-20384896

Specificaties
Km-stand: 249.955
Datum deel 1: 03-2009
Kleur: Black magic pearl metallic
Interieur: Zwart
Brandstof: Diesel
Transmissie: Automaat
Vermogen: 241 PK
BTW verrekenbaar: Nee
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Exterieur
• Achterruit apart te openen
• Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
• Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Chroom delen exterieur
• Dakrails
• Elektrisch bedienbare achterklep
• Elektrisch glazen schuif-/kanteldak
• Extra getint glas
• Getint warmtewerend glas
• Koplampsproeiers
• Lichtmetalen velgen 17"
• Lichtmetalen velgen 19"
• Metaalkleur
• Mistlampen voor
• Parkeersensor voor en achter
• Trekhaak met afneembare kogel

Interieur
• Achterbank in delen neerklapbaar
• Airco
• Airco (automatisch)
• Armsteun achter
• Bagage-scheidingsnet
• Bagagedek
• Binnenspiegel automatisch dimmend
• Boordcomputer
• Cruise control
• Electronic climate controle
• Elektrische ramen voor en achter
• Hoofdsteunen actief
• Lederen stuurwiel
• Middenarmsteun voor
• Regensensor
• Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
• Verstelbare stuurkolom
• Voorstoelen verwarmd

Infotainment
• Audio-navigatie full map + hard disk
• Audioinstallatie met cd-speler
• Stuurwiel multifunctioneel

Veiligheid
• Airbag(s) hoofd voor en achter
• Airbag(s) side voor
• Airbag bestuurder en passagier
• Alarm klasse 1(startblokkering)
• Anti Blokkeer Systeem
• Anti doorSlip Regeling
• Electronic Stability Program
• Elektronisch Differentieel Sper
• Elektronische remkrachtverdeling
• Hill hold functie
• Rijstrooksensor

Overige
• Luchtvering en automatische niveauregeling
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