Volkswagen Caddy
2.0TDI Lang Maxi Highline
Deze Volkswagen Caddy gaat met gemak nog vele,
vele, vele tienduizenden kilometers mee. Energiek
rijgedrag, fraaie uitstraling en een plezier om in te rijden,
deze Volkswagen Caddy. 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 Caddy duidelijk te zien is. Met zijn dieselmotor en
handgeschakelde vijfversnellingsbak is dit een prima
auto voor nog vele kilometers. De comfortstoelen zorgen
voor een optimale zithouding onderweg. Bij de zeer
complete uitrusting van deze auto behoren ook 15 inch
lichtmetalen velgen, bestuurdersstoel met verstelbare
lendensteun, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch
bedienbare ramen voor en elektrisch verstelde en
verwarmde buitenspiegels.
Een andere zender kiezen. Het geluid harder of zachter
zetten. Met de audiobediening op het stuurwiel bedien jij
de radio veilig met jouw handen aan het stuur. Via de
usb-aansluiting speelt deze auto jouw muziek af via de
luidsprekers. Natuurlijk heeft deze auto ook
airconditioning. Het hoort bij een intelligente auto als
deze dat hij zelf in staat is om zijn omgeving in de gaten
te houden. Dat doet deze Volkswagen met een
automatisch inschakelbare verlichting en een
regensensor. Met deze auto ben je ontspannen
onderweg dankzij de cruise control. Natuurlijk behoren
multifunctioneel lederen stuur, automatisch dimmende
binnenspiegel, boordcomputer en centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening ook tot de
uitrusting van deze complete auto.
Zoals je mag verwachten van deze Volkswagen Caddy
is hij uitgerust met een reeks aan actieve
veiligheidssystemen. Wanneer u hard moet remmen, is
elke decimeter verkorting van de remweg essentieel.
Voor extra remkracht zorgt dan de Brake Assist. Op een
helling houdt hill hold control de handrem vast totdat je
weer gas geeft.
We laten je deze auto graag helemaal zien. Bel je ons
voor een afspraak?
Kenteken
Cilinderinhoud
Vermogen
Transmissie
Carrosserievorm
Kleur

VV831L
1.968 cc
75 kw / 102 pk
Handgeschakeld
Bestelbus
Rood

L2Verlengd
Aantal deuren
4
Aantal versnellingen
5
Bekleding
Stof
Gewicht
1.470 kg
Kilometerstand
173.249 km
Bouwjaar
04-2016
Brandstof
Diesel
Btw/Marge
BTW
Onderhoudshistorie Ja, aanwezig, dealer-onderhouden
Keer bekeken
522x
Verhoogd
H1
Emissieklasse
6
Cabinesoort
Onbekend
Verbruik gemiddeld
4.6
Laadvermogen
829 kg

Opties
Aansluiting USB
ABS

DUTCH Vans
Achterdeuren met ruiten

Mercuriusweg 41
3771 NC Barneveld

Achterruitverwarming
Achterruitverwarming
Achterruitwisser
Afstandsbediening Centrale Deurvergrendeling
Airbag(s)
Airbag(s) hoofd voor
Airbag(s) side voor
Airbag(s) voor
Airbag(s) voor + zij
Airbag bestuurder
Airbag passagier
Airco

info@dutchvans.com
0342 765 557

Airconditioning
Alarm klasse 1(startblokkering)
Alarmsysteem
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
Anti Slipregeling
Audiobediening op het stuurwiel
Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Binnenspiegel automatisch dimmend
Binnenspiegel automatisch dimmend
Boordcomputer
Boordcomputer
Brake Assist System
Buitensp elektrisch verwarmbaar
Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
Buitenspiegels in carrosseriekleur
Buitenspiegels in carrosseriekleur
Bumpers in carrosseriekleur
Bumpers in carrosseriekleur
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
Comfortstoel(en)

Comfort stoelen
Cruise control
Cruise control
Dimlichten automatisch
El. bedienbare ramen voor
El. verstelbare buitenspiegels
El. verstelbare passagiersstoel
Elektrische ramen voor
Elektronisch Sper Differentieel
Elektronisch Stabiliteits Programma
ESP
Handsfree bluetooth
Hill hold
Hill hold functie
Laadruimte met deuren en ruit
Lederen stuurwiel
Lendesteunen (verstelbaar)
Lichtmetalen velgen 15"
Lichtsensor
LM-velgen
Mistlampen
mistlampen voor adaptief
Multifunctioneel lederen stuurwiel

Multifunctioneel stuur
Multimedia-voorbereiding
Parkeersensor achter
Parkeersensoren achter
Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
PDC
Radio
Radio
Regensensor
Regensensor
Ruitensproeiers verwarmbaar
Ruitensproeiers verwarmbaar
Ruitenwisser achter
Schuifdeur rechts
Start/stop systeem
vering verzwaard
Verstelbare lendesteun bestuurdersstoel
Verstelbare lendesteun passagiersstoel
Verwarmde voorruit
Verwarmde voorruit
Zijschuifdeur rechts

