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Jaar: 2020
Promotieprijs (incl BTW):
45 200.00
Kilometers: 0 km
Deuren: 5
Koetswerkkleur: Mangan
Grey
Vermogen in kW: 110
Vermogen in PK: 150
Cilinderinhoud in cc: 1
998 cc
Aantal plaatsen: 5

Volkswagen Arteon
Diesel - Automatisch
<p>Prachtig stockvoertuig Arteon RLine 2.0TDI 150Pk automaat - aan uitzonderlijke condities.
<br /> <br /> <strong>Tijdens de Corona – Crisis kunnen wij een bezichtiging van de wagen
voorstellen adhv. een afspraak op voorhand.<br /> Neem zeker contact op via 056 62 21 50 of
via mail.</strong><br /> <strong><u>Voornaamste opties</u></strong>:<br /> <br />
Automatische airco, GPS Discover Pro met Europese navigatie met touchscreen, Carplay, USBC, DAB+, iPhone/iPod-interface, Bluetooth, Digitale cockpit, Parkeersensoren voor-en
achteraan met achteruitrijcamera, Licht/Regensensor, Adaptieve cruise control, Lane assist,
Buitenspiegels elektrisch verwarmbaar, verstelbaar- en inklapbaar, Zetelverwarming, Keyless
Access, Elektrische kofferklep, Verdonkerde zijramen en achterruit, Panoramisch open dak,
Zwenkbare trekhaak, Reservewiel, ... .<br /> <br />
<strong>Recyclagepremie</strong>&nbsp;t.w.v. 1500€ nog niet verrekend in de prijs. premie
enkel geldig voor Belgische particulieren.<br /> <br /> Actie geldig voor particulieren.<br />
Voor fleetvoorwaarden gelieve rechtstreeks contact op te nemen met ons.<br /> <br />
Bel/mail voor meer info of maak meteen een afspraak in onze showroom.</p>
Prachtig stockvoertuig Arteon RLine 2.0TDI 150Pk automaat - aan uitzonderlijke condities.
Tijdens de Corona – Crisis kunnen wij een bezichtiging van de wagen voorstellen adhv. een
afspraak op voorhand.
Neem zeker contact op via 056 62 21 50 of via mail.
Voornaamste opties:
Automatische airco, GPS Discover Pro met Europese navigatie met touchscreen, Carplay, USBC, DAB+, iPhone/iPod-interface, Bluetooth, Digitale cockpit, Parkeersensoren voor-en
achteraan met achteruitrijcamera, Licht/Regensensor, Adaptieve cruise control, Lane assist,
Buitenspiegels elektrisch verwarmbaar, verstelbaar- en inklapbaar, Zetelverwarming, Keyless
Access, Elektrische kofferklep, Verdonkerde zijramen en achterruit, Panoramisch open dak,
Zwenkbare trekhaak, Reservewiel, ... .
Recyclagepremie t.w.v. 1500€ nog niet verrekend in de prijs. premie enkel geldig voor
Belgische particulieren.
Actie geldig voor particulieren.
Voor fleetvoorwaarden gelieve rechtstreeks contact op te nemen met ons.
Bel/mail voor meer info of maak meteen een afspraak in onze showroom.
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