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Volkswagen up! 1.0 move up! BlueMotion Navigatie 5drs Dealer auto
Merk

Volkswagen

Model

up!

Type

1.0 move up!
BlueMotion Navigatie
5drs Dealer auto

Bouwjaar

2014

Kilometerstand

104.359 km

Carrosserie

Hatchback

Transmissie

Handgeschakeld

Brandstof

Benzine

VERKOCHT
Merk
Volkswagen

Model
up!

Type
1.0 move up! BlueMotion Navigatie 5drs Dealer
auto

Transmissie
H

Brandstof
B

Vermogen
60

Bouwjaar
2014

Kilometerstand
104359

Accessoires

• ABS

• Achterbank in delen neerklapbaar

• Airbag(s) hoofd voor

• Airbag(s) side voor

• Airbag bestuurder

• Airbag passagier

• Airco

• Anti Blokkeer Systeem

• Anti Slip Control

• Audio installatie premium

• Bandenspanningscontrolesysteem

• Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

• Buitenspiegels elektrisch verstelbaar

• Buitenspiegels in carrosseriekleur

• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

• Electronic Stability Program

• Elektrische ramen voor

• ESP

• Hill hold-functie

• Radio-CD/MP3 speler

• Start/stop systeem

• Startblokkering

• Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk

• Stuur verstelbaar

• Traction control

https://www.ennikautobedrijf.nl/occasion/448482909-volkswagen-up-1-0-move-up-bluemotion-navigatie-5drs-dealer-auto/
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Opmerkingen
Zeer mooie Volkswagen Up! 1.0 move up! .
Volledig gedocumenteerd.
Dealer onderhouden .
Keurige nette auto.
Mooie luxe uitvoering met navigatie.
Met vriendelijke groet,
Jorn Ennik
Ennik autobedrijf – Audi en VW specialist.
Ennik Autobedrijf is in 2007 opgericht door Jorn Ennik. Hij heeft inmiddels 16 jaar ervaring in de autobranche. Jorn werkte jaren als
werkplaatschef in een garage en is technisch specialist Audi en Volkswagen. Ook is hij APK keurmeester en aircospecialist met een
STEK erkenning.
Ennik Autobedrijf heeft in de loop der jaren menigeen van dienst kunnen zijn met technische en aankoop adviezen en het leveren van
een Volkswagen Polo tot een Audi A8. Ennik Autobedrijf is een brede handelsonderneming waar u ook terecht kunt voor bijvoorbeeld
boten en jetski's.
Bent u op zoek naar een nieuwe auto of heeft uw technisch advies nodig neem dan contact ons op. Voor meer informatie over onze
occasions of de garantievormen en de daarbij horende prijzen neemt u contact op met onze verkoopafdeling. Ook het inruilen van uw
huidige auto is mogelijk, evenals het financieren van de auto die u graag zou willen aankopen.
Openingstijden :
Maandag t/m vrijdag 8.30 tot 17.00 uur.
Zaterdag van 9.00 t/m 14.00 uur.
Buiten openingstijden op afspraak.
ons adres :
Hearekeunst 19/21
8711 HE Workum
t 06 55 15 81 87
info@ennikoccasions.nl

nb:
Alle moeite is genomen om de informatie op deze internetsite zo accuraat en actueel mogelijk weer te geven. Fouten zijn echter nooit
uit te sluiten en zijn daarom onder voorbehoud. Vertrouw dus niet alleen op deze informatie, maar controleer bij aankoop de zaken die
uw beslissing zouden kunnen beïnvloeden.
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