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Volvo V40
Cross Country 2.0 D2 120pk Aut. Nordic+
Bouwjaar:

2016 (30 november -1)

Massa:

1.363 kg

Max trekgewicht:

1.500 kg

Tellerstand:

138.600 km

Bekleding:

Half leder / stof

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Diesel

Kenteken:

KZ-453-N

Transmissie:

Automaat

Vermogen:

120 PK

€ 15.940,Exterieur
LED koplampen

Lichtmetalen velgen 16"

Parkeer assistent

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Dakrails

Dakspoiler

Elektronische remkrachtverdeling

Koplampen adaptief

koplampreiniging

LED achterlichten

LED dagrijverlichting

Parkeersensor achter

Parkeersensor voor

Premium kleur

Trekhaak

Verwarmde voorruit

Infotainment
Audio installatie premium

Audio installatie

Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth

Multimedia-voorbereiding

Navigatiesysteem full map + hard disk

Spraakbediening

Stuurwiel multifunctioneel

WiFi voorbereiding

Interieur
Voorstoelen verwarmd

Achterbank in delen neerklapbaar

Aluminium interieur afwerking

Armsteun achter

Armsteun voor

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

Binnenspiegel automatisch dimmend

Boordcomputer

Cruise control

Electronic climate controle

Elektrische ramen voor en achter

Hoofdsteunen actief

Interieur voorverwarmingsinstallatie

Lederen/stof bekleding

Lederen stuurwiel en versnellingspook

Lendesteunen (verstelbaar)

Passagiersstoel in hoogte verstelbaar

Regensensor

Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk

Stuur verstelbaar

Milieu
Start/stop systeem

Veiligheid
Dodehoek detector

Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) knie

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Anti Blokkeer Systeem

Anti doorSlip Regeling

Autonomous Emergency Braking

Bandenspanningscontrolesysteem

bots waarschuwing systeem

Brake Assist System

Elektronisch Stabiliteits Programma

Hill hold functie

Side Impact Protection System

Voetgangersairbag

Overige
Achteropkomend verkeer waarschuwing

Bots herkenning systeem

Connected services

Parkeer pakket

Uitparkeer waarschuwing

Veiligheids-pakket-2

Deze prachtige Volvo V40 Cross Country wordt u rijklaar aangeboden inclusief onderhoudsbeurt en 6 maanden Autotrust garantie. Een keurige
auto, dat is deze Volvo V40 Cross Country, die 138.600 kilometer heeft gelopen. Als u een laag brandstofverbruik en goede prestaties belangrijk
vindt, dan bent u uitstekend bediend met de viercilinder motor. Winterse omstandigheden? Geniet dan van het comfort van de stoelverwarming!
U wordt in deze auto ook getrakteerd op 16 inch lichtmetalen velgen, dakspoiler, aluminium dakrailing, led-achterlichten, verstelbare
lendensteunen, actieve hoofdsteunen, elektrisch bediende ramen, elektrisch inklapbare buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen
neerklapbare achterbank.
Het high performance audiosysteem staat garant voor een levendige en krachtige muziekweergave. Met dit systeem proﬁteert u onder andere
ook van: connected drive services, navigatiesysteem met harde schijf, multifunctioneel sportstuur en dashboard met spraakbediening. Met
electronic climate control hoeft u alleen de gewenste temperatuur in te stellen. Het systeem doet de rest. De regensensor schakelt automatisch
de ruitenwissers in bij regenval. Inparkeren en uitparkeren kost geen enkele moeite dankzij de parkeersensoren. De cruise control betekent
gemak, comfort en zuinig rijden.
De auto is voorzien van een trekhaak en is een uitstekende caravantrekker. Pragmatisch en veilig als deze auto is, beschikt hij over diverse
veiligheidssystemen. Forward collision warning waarschuwt voor een kop-staart botsing. Soepel wegrijden op een helling is eenvoudig met de
hulp van hill hold control.
U krijgt ook het tellerrapport van Nationale Autopas bij deze auto, u weet dan zeker dat de kilometerstand in orde is. Wilt u met deze Volvo V40
Cross Country een proefrit maken? Bel of mail ons dan nu voor een afspraak.

