
Bestelling wagen  
Wit-Gele Kruis Limburg

Volkswagen Golf VIII Life Business 1.0TSi 110pk



Technische fiche 
Volkswagen Golf VIII Life Business 1.0TSi 
110pk

Metaalkleuren 

Deep Black Pearl Effect Atlantic Blue Metallic Dolphin Grey Metallic

Kings Red Metallic Lime Yellow Metallic Reflex Silver Metallic



Standaarduitrusting

*deze standaarduitrusting is niet bindend

• ABS
• Achterdeur opklapbare achterklep 
• Achteruitkijkspiegel met een auto-dimstand
• Afstandsbediening kofferontsluiting
• Airbag vooraan aan de bestuurderskant, uitschakel-

bare airbag vooraan aan de passagierskant
• Airbags 6 
• Apps controle
• Audio afstandsbediening op het stuur gemonteerd 

Bandenset
• Bij daglicht is de verlichting aan 
• Bluetooth inclusief muziek streaming
• Botsings waarschuwing activeert remlicht, monitoring 

van bestuurder, inclusief automatische rem
• Remt bij lage snelheid, 5, voetgangers ontwijk sys-

teem, visuele/akoestische waarschuwing, werkt 
boven 130km/h, werkt boven 50km/h en werkt onder 
50km/h

• Buitentemperatuur 
• Centrale armsteun achterin 
• Centrale armsteun voorin
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening en 

elektrische ramen 
• Computer toont de gemiddelde snelheid, het gem-

iddelde verbruik, het actuele verbruik en de actieradius
• Console in de vloer
• Cruise control met adaptieve cruise control
• Directe benzineïnjectie brandstofsysteem 
• Draadloos oplaad tablet
• Dynamische besturing
• Elektrisch bediende ramen voorin en achterin met 2 

sneltoetsen
• Elektrisch verstelbaar en verwarmde buitenspiegels 

in de kleur van de carrosserie voor bestuurder geïn-
tegreerde pinkers, elektrisch verstelbaar en verwarm-
de buitenspiegels in de kleur van de carrosserie, 
gedeeltelijk in kleur passagierskant, die automatisch 
omlaag gaan bij het achteruit rijden en geïntegreerde 
pinkers

• Elektronische handrem 
• Elektronische tractieregeling 
• Extra verlichting 
• Logo projectie
• Gordels achterin voor de bestuurder, gordels achterin 

voor de passagier, 3-punts gordels achterin in het 
midden

• Hellinghouder 
• Hoofdbrandstoftank 45 liter en 9,9
• In hoogte verstelbare gordels voorin voor de bestu-

urder en de passagier met gordelspanners
• Individuele zetels voorin voor de bestuurder en de 

passagier manueel, manueel, manueel en manueel
• Instrumentatie configureerbaar 
• Internetconnectie
• Klimaatregeling met 1 airconditioning zone(s) autom-

atisch 
• Koplampen met complex oppervlak LED 
• Koplampen met lichtsensor automatisch
• Lak met pareleffect

• Lederen multi-functioneel stuurwiel met Hoogte 
instelbaar en met telescopische verstelling

• LED-lichten remlichten, dimlicht, verlichting aan de 
zijkant, dagverlichting, achterlichten en grootlichten

• Lichtmetalen vooraanachteraanwielen met een velg-
diameter van 16 en een velgbreedte van 7,0 40,6 en 
17,8

• Luxe lederen afwerking op de pookknop, kleur hoog-
glans, kleur hoogglans en geen

• Media control touch screen
• Navigatiesystemen met een aanraakscherm intern 

geheugen / HD, Kleur, verkeersinformatie en 25,4
• Parkeerhulp achter en begeleidingsscherm
• Parkeerhulp vooraan en sensors, parkeerhulp achter-

aan en radar & camera
• Partikelfilter
• RDS audio-apparatuur digitale radio, Touch Screen, 

Kleurenscherm, 0 en leest MP3
• Remhulp
• Rijstrook-aassistent activeert de besturing
• Ruitenwisser met een regensensor
• Sensor inhalen 
• Sfeerverlichting
• Smart kaart / sleutel automatisch en inclusief keyless 

start 
• Snelheidsbegrenzer
• Stabiliteitsprogramma aanhangwagen 
• Start knop Start/Stop
• Stemherkenningssysteem inclusief audio speler, in-

clusief telefoon, inclusief navigatiesysteem en anders
• Stuurbekrachtiging is afhankelijk van de snelheid van 

het voertuig en elektrisch
• Tekst naar spraak/spraak naar tekst
• Telefoon integratie Apple CarPlay, Adroid Auto, Mir-

rorLink, 
• Telefoonvoorbereiding lader
• Telematics 0,00, 999, Verbeterde botsingswaar-

schuwing, Via SIM in voertuigen, Tracker Systeem en 
autoprobleem assistentie 

• Toerenteller
• Vaste achterruit met een interval ruitenwisser Vaste 

laaduimteafdekking
• Ventilatiesysteem met digitale bediening, een pollen-

filter en een actief koolstoffilter ontbrandingsmotor en 
touch screen contols Verkeersbordherkenning

• Verlichte make-up spiegel voor de bestuurder en de 
passagier Vloermatten

• Vooraan elektrisch sperdifferentieel Voorin en achterin 
een airbag in het dak

• Waarschuwing lage bandenspanning Waarschuwing 
om uw gordels om te doen 5 Wifi-netwerk 999 en 
smartphone pairing Zelfstandig rijden 1

• Zetelbekleding van stoffen hoofdmateriaal met stof-
fen bijkomend materiaal

• Zijdelingse airbag vooraan
• in hoogte verstelbare hoofdsteunen
• 3 asymmetrische neerklapbare zitplaatsen achterin 

zonder elektrische verstellingen met een niet verwij-
derbaar opklapbaar kussen skiluik

• 6 luidsprekers



Inbegrepen opties
• Metaalkleur
• Reservewiel met band
• All season banden

Trekhaak opties

Trekhaak, zwenkbaar, handmatig (€ 935,00)  
+ forfaitaire kosten keuring < 750 kg (€ 90,75)

+/- 14 maanden

Leveringstermijn


