Volvo XC90 2.0 T8 Twin Engine| Incl BTW | AWD R-Design | B&W A
€67.900,00
Het zijn de herkenbare styling en de typisch Scandinavische aandacht voor kwaliteit en veiligheid, waarmee deze Volvo XC90
zich onderscheidt. Een viercilinder motor en een automatische transmissie zorgen voor de uitstekende prestaties van deze auto.
Deze auto is voorzien van leren bekleding – een fraaie en sfeerverhogende extra. Zit u goed? De stoelen zijn eenvoudig
instelbaar dankzij de elektrische bediening met geheugen. Voor extra lichtinval en een frisse luchtstroom zorgt het elektrisch
bediende panoramadak. Een praktische extra is de elektrisch bedienbare achterklep die opent en sluit met een druk op de knop.
In deze auto beschikt u natuurlijk over een Sensus navigatiesysteem. Het high performance audiosysteem biedt glasheldere
Kilometerstand:
60000
kmstuurwiel of met spraakbediening. Met connected drive services kunt u muziek
geluidskwaliteit. U bedient dit veilig,
via het
draadloos
afspelen. Of het buiten nu
warm is of koud, dankzij electronic climate control is het binnen altijd behaaglijk. Het
Cilinder inhoud:
1969
drukke verkeer eist onderweg al uw aandacht op. Daarom is het goed dat deze Volvo is voorzien van diverse systemen die u
assisteren tijdens de rit. Een automatisch
inschakelbare verlichting neemt het waar als het donker wordt of gaat schemeren, en
Transmissie:
8
schakelt dan automatisch de verlichting in. Op dezelfde manier ‘ziet’ de regensensor de eerste spatjes regen en schakelt dan de
Bouwjaar:
ruitenwissers in, en als het harder 2017
gaat regenen zet hij de ruitenwissers ook in een snellere stand. Adaptive cruise control zorgt
intussen dat u op veilige afstand van uw voorligger blijft en de parkeersensoren achter helpen u om strak en veilig in te
Type brandstof:
H
parkeren. Ook is de auto voorzien van: head-up display, sportstuur met schakelpaddels, automatisch dimmende binnenspiegel,
boordcomputer, isofix-aansluitingOnyx
en centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening.
Kleur:
Black metalic
Aantal
deuren:
5 en die van uw omgeving prioriteit. De actuele snelheidslimiet, een inhaalverbod en andere
In de Volvo
XC90 heeft uw veiligheid
verkeersborden. De verkeersborddetectie ondersteunt u tijdens elke rit. In druk verkeer en onoverzichtelijke situaties helpt het
accident avoidance systemmee om een aanrijding te vermijden. Op lange ritten voorkomt de vermoeidheidsassistent dat uw
concentratie afneemt. De auto is ook uitgerust met frontale botsbescherming, dodehoekdetectie en gordijnairbags achter.
ALL-IN PRIJS. U BETAALT GEEN AFLEVERKOSTEN. Onderhoudsboekjes en 2 sleutels aanwezig. Wegenbelasting per kwartaal:
174 - 196 Euro. Deze auto wordt afgeleverd met een afleverbeurt, nieuwe APK en 6 maanden BOVAG Garantie.
Interesse? Bel even vooraf zodat u zeker weet dat het voertuig nog beschikbaar is. Neem contact op met Coen Scheepers of
Frank Hunnekens T: 077-4661852 | frank@autohunnekens.nl. Alle moeite is genomen om de informatie van onze advertenties
zo accuraat en actueel mogelijk weer te geven. Fouten zijn echter nooit uit te sluiten. Er kunnen dan ook geen rechten aan deze
advertentie worden ontleend. Vertrouwt u daarom niet alleen op deze informatie, maar controleer bij aankoop de zaken die uw
beslissing zouden kunnen beïnvloeden.

Contact gegevens

T: +31(0)77-466 1852
frank@autohunnekens.nl
Vraag naar Ger of Frank Hunnekens!

www.autohunnekens.nl sinds 1981!
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