Volvo XC90 Volvo XC90 2.0 T8 Twin Engine AWD | Incl. BTW | R-D
€60.500,00
Het zijn de herkenbare styling en de typisch Scandinavische aandacht voor kwaliteit en veiligheid, waarmee deze Volvo XC90
zich onderscheidt. De uitstekende prestaties van deze auto komen van de viercilinder motor en de automatische transmissie. Het
interieur van deze auto is bekleed met leer voor een ongeëvenaard luxueuze uitstraling. U past de stoelen moeiteloos aan, ze zijn
elektrisch in te stellen en hebben bovendien een geheugen. Het interieur baadt in een zee van licht met het elektrische bediende
glazen panoramadak. De bagageruimte is toegankelijk via een comfortverhogende elektrische achterklep. In deze auto beschikt u
natuurlijk over een navigatiesysteem met harde schijf. Het high performance audiosysteem biedt glasheldere geluidskwaliteit. U
bedient dit veilig, via het stuurwiel of met spraakbediening. Nooit meer te warm of te koud. De electronic climate control zorgt
Kilometerstand:
72030
altijd voor de temperatuur die u kiest.
De km
automatisch inschakelbare verlichting en regensensor zorgen dat onderweg
automatisch
de verlichting en de ruitenwissers
worden ingeschakeld. Dankzij de parkeersensoren achter kunt u met een gerust
Cilinder inhoud:
1969
hart in de kleinste gaatjes inparkeren. Daarmee nemen ze u veel werk uit handen. Cruise contol houdt automatisch de ingestelde
snelheid vast. Zo kunt u zich volledig
Transmissie:
8 op het verkeer concentreren. De Volvo is standaard voorzien van: schakelpaddles aan het
stuur, automatisch dimmende binnenspiegel, boordcomputer, isofix-aansluiting en centrale deurvergrendeling met
Bouwjaar:
2016
afstandsbediening. Zoals u mag verwachten
van deze Volvo XC90 is hij uitgerust met een reeks aan actieve
veiligheidssystemen. Verkeerborddetectie herkent verkeerborden en toont deze op het instrumentarium van de auto. Accident
Type brandstof:
H
avoidance system is een actief hulpmiddel om aanrijdingen te voorkomen. Vermoeid achter het stuur zitten vergroot de kans op
een ongeval. Vermoeidheidsherkenning
tijdig als u aan een rustpauze toe bent. Dankzij veiligheidsvoorzieningen
Kleur:
Savilewaarschuwt
Grey Metallic
als frontale botsbescherming en gordijnairbags achter, bent u steeds veilig onderweg. ALL-IN PRIJS. U BETAALT GEEN
Aantal
deuren:
5
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. Vraag naar de inruilmogelijkheden. Wij nodigen u
graag uit voor een bezichtiging in onze showroom! De koffie staat voor u klaar. 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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