Volvo C70 Convertible 2.0 T Luxury Line
09/2002 - Benzine - Automaat

€ 4.900,Autogegevens
Merk, model:

Volvo C70

Uitvoering:

Convertible 2.0 T Luxu...

Kenteken:

94-JV-RG

Kilometerstand: 196.747 km
Bouwjaar:

09/2002

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

Cabriolet

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.597 kg

Motor:

1.984 cc, 165 pk (121 kW)

Kleur:

Blauw

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Leder

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Automatic climate control,
Boordcomputer, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise
Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lederen bekleding,
Lichtmetalen velgen, Mistlampen voor, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 230 Nm
Transmissie: 6 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 68 liter
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 10,7 s
Topsnelheid: 200 km/u
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 15,6 l/100km (1 op 6,4)
Brandstofverbruik op de snelweg: 7,7 l/100km (1 op 13,0)
Energielabel: E
Staat
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Serva Amersfoort | Tel: 033 460 3000 | info@servavolvo.nl

Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 226 - 254 per kwartaal
Deze auto wordt geleverd met een nieuwe APK, technische voorinspectie en controle van vloeistoffen en
bandenspanning.
De cabrio kap werkt niet goed.
Het ultieme genieten is natuurlijk het rijden in een cabriolet met open kap. Strak design, een hoog
veiligheidsniveau en ingetogen luxe, dat zijn belangrijke eigenschappen van deze Volvo C70 Convertible.
Een krachtige motor geeft deze auto zijn sportieve prestaties. Het interieur van deze auto is bekleed met
leer voor een ongeëvenaard luxueuze uitstraling. Stoelverwarming maakt het leven in deze auto
aangenaam op koude en winterse dagen. Tot de uitrusting behoren ook 16 inch lichtmetalen velgen,
windscherm, verstelbare lendesteunen, actieve hoofdsteunen, elektrisch bediende ramen en elektrisch
verstelde en verwarmde buitenspiegels.
De electronic climate control zorgt voor een prettige binnentemperatuur. Er is ook cruise control aan boord,
om met een constant tempo ontspannen en zuinig te rijden. Deze Volvo is voorzien van lederen
versnellingspook, verstelbaar stuur, automatisch dimmende binnenspiegel, boordcomputer en centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening.
Om te bevestigen dat de kilometerstand van deze auto klopt, krijgt u er ook het tellerrapport van Nationale
Autopas bij. We doen ons best om deze auto voor u te omschrijven, maar het beste ervaart u hem als hij
voor u staat. Neemt u snel contact met ons op voor een afspraak?
= Bedrijfsinformatie =
U bent van harte welkom bij Serva, uw Volvo dealer. Kom langs voor een uitstekende aanbieding. Bel direct
voor een afspraak: 033-460 30 00. Alle moeite is genomen om de informatie op internet zo nauwkeurig en
actueel mogelijk weer te geven. Fouten zijn echter nooit uit te sluiten. Vertrouw daarom niet alleen op deze
informatie, maar controleer bij aankoop de zaken die uw beslissing zouden kunnen beïnvloeden.

Aanbieder
Serva Amersfoort
Nijverheidsweg-Noord 24
3812 PM Amersfoort
Tel: 033 460 3000
E-mail: info@servavolvo.nl

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Serva Amersfoort | Tel: 033 460 3000 | info@servavolvo.nl

