Volvo V40 Cross Country 1.5 T3 152PK
AUTOMAAT 22.227 KM !! NL-AUTO
05/2017 - Benzine - Automaat

€ 22.878,Autogegevens
Merk, model:

Volvo V40

Uitvoering:

Cross Country 1.5 T3 1...

Kenteken:

NZ-932-J

Kilometerstand: 22.227 km
Bouwjaar:

05/2017

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.346 kg

Motor:

1.498 cc, 152 pk (112 kW)

Kleur:

Grijs

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Stof

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Audiosysteem, Automatic climate control,
Boordcomputer, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise
Control, Elektrisch bedienbare buitenspiegels, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare
voorportierramen, Getint glas, In hoogte verstelbaar stuur, Lichtmetalen velgen, Mistlampen voor,
Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stoelverwarming voor, Stuurbekrachtiging, Traction control, Xenon
verlichting, Zij airbags voor

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Transmissie: 6 versnellingen, Automaat
Topsnelheid: 210 km/u
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 7,4 l/100km (1 op 13,5)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,6 l/100km (1 op 21,7)
Energielabel: C
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 164 - 186 per kwartaal
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: De Dames van Hurkmans | Tel: 073 711 0421 | info@ddvh.nl

Garantie
BOVAG 40-Puntencheck: Ja
Afleverpakketten
Optioneel afleverpakket (€ 779): NB: BOVAG 12 mnd, BOVAG 6 mnd wettelijk niet toegestaan! De Dame:
Optioneel afleverpakket (€ 779): De Dames geen zorgenpakket 2: Voor auto's boven de € 4.500,- hiervoor
krijgt je: - Onderhoudsbeurt conform schema. - Auto wordt netjes gepoetst. - Nieuwe APK. - Brandstof
20Ltr. - Wij zorgen dat je inruilauto wordt gevrijwaard.
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck; BOVAG Afleverbeurt
Dat maken we ook niet dagelijks mee....een schitterende Volvo Cross Country van 2017 met nog maar
22.227 KM op de teller ! Deze origineel Nederlandse auto ( geen import ) in uiteraard voorzien van een
Nationale AutoPas zodat u kunt zien dat de kilometerstand 100% in orde is.
Tevens zijn de ingevulde onderhoudsboekjes aanwezig.
De Cross Country kenmerkt zich onder andere doordat die wat hoger is dan een normale V40, sportieve
bumpers, lichtgrijze accenten op achterbumper enz...Deze werkelijk in nieuwstaat verkerende V40 is
uitgerust met de heerlijke 4 cilinder Turbo motor met maar liefst 152 PK en is gekoppeld aan een fijne
automaat ! Heeft u nog nooit in een automaat gereden ? Geen probleem. Wij nemen uitgebreid de tijd om
samen met u een proefrit te rijden zodat u gewend raakt met het rijden in een automaat.
Deze Cross Country is verder nog uitgerust met o.a.: climate control die de door u ingestelde temperatuur
regelt, navigatiesysteem die u in heel Europa de weg wijst, lederen stuurwiel, cruise control om de snelheid
vast te zetten, stoelverwarming, parkeersensoren achter, 16 inch lichtmetalen velgen, LED koplampen voor
40% meer lichtopbrengst, bluetooth om handsfree te kunnen bellen, 4 elektrische ramen, startknop,
centrale vergrendeling met afstandsbediening enz....
Deze auto staat bij onze vestiging in 's-Hertogenbosch 073-7110421
= Bedrijfsinformatie =
Al onze occasions zijn bij binnenkomst door onze technische mensen gecontroleerd op minimaal 71 punten. Voor nog meer zekerheid hebben we een uitgebreid afleverpakket voor € 779,= extra. Dit betreft
een afleverbeurt volgens onderhoudsschema, complete reiniging in en exterieur, 20 liter brandstof en een
nieuwe APK. Voor auto's onder de
€ 4.500,= bedraagt het afleverpakket € 379,=.
De Dames van Hurkmans is aangesloten bij de BOVAG.

Aanbieder
De Dames van Hurkmans
Afrikalaan 1a
5232 BD 's-Hertogenbosch
Tel: 073 711 0421
E-mail: info@ddvh.nl

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: De Dames van Hurkmans | Tel: 073 711 0421 | info@ddvh.nl

