Volvo V40 2.0 T4 Business Sport
02/2018 - Benzine - Handgeschakeld

€ 22.445,Autogegevens
Merk, model:

Volvo V40

Uitvoering:

2.0 T4 Business Sport

Kenteken:

RX-637-D

Kilometerstand: 75.507 km
Bouwjaar:

02/2018

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.331 kg

Motor:

1.969 cc, 190 pk (140 kW)

Kleur:

714 osmium grey(grijs)

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Leder

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Automatic climate
control, Boordcomputer, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening,
Cruise Control, Elektrisch bedienbare buitenspiegels, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare
voorportierramen, Lichtmetalen velgen, Navigatiesysteem, Sportstoelen, Stuurbekrachtiging, Trekhaak

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 300 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 62 liter
Acceleratie (0-100): 6,9 s
Topsnelheid: 210 km/u
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 7,3 l/100km (1 op 13,7)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,6 l/100km (1 op 21,7)
Fijnstofuitstoot: 0,7 mg/km
Energielabel: C
Financiële informatie
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autobedrijf Schoenmakers | Tel: 0492 351 030 | verkoop@schoenmakersautos.nl

Motorrijtuigenbelasting: € 163 - € 183 per kwartaal
Beschikbare afleverpakketten:
- Scherpe deal prijs (inbegrepen):
- Pakket 1 (€ 295 meerprijs):
-

1 Maand garantie op motor er versnellingsbak
Minimaal 6 maanden APK
Algehele controle (olie, vloeistoffen en remmen)
Tenaamstelling nieuwe auto
Vrijwaring inruilauto

Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Scherpe deal prijs"): algehele controle, minimaal 6
maanden APK ! (1 maand garantie)
- Pakket 2 (€ 495 meerprijs):
-

3 Maanden garantie op motor / versnellingsbak / airco
Minimaal 6 maanden APK
Kleine beurt + algehele controle (olie, vloeistoffen en remmen)
Was en poetsbeurt
Tenaamstelling nieuwe auto
Vrijwaring inruilauto

Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Scherpe deal prijs"): kleine beurt + algehele controle
+ minimaal 6 maanden APK ! (3 maanden garantie)
- Pakket 3 (BOVAG) (€ 695 meerprijs): Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Scherpe deal
prijs"): BOVAG garantie (6 maanden); BOVAG 40-Puntencheck; Nieuwe APK
Kilometer na kilometer, bocht na bocht levert deze Volvo V40 de beste rijprestaties. De aandrijving komt
voor rekening van een benzinemotor en een handgeschakelde zesversnellingsbak. Het lederen interieur
voegt stijl en allure toe. De meegeleverde stoelverwarming zorgt in no time voor een behaaglijk gevoel als
het buiten koud is. Het panoramadak geeft extra sfeer aan het interieur en biedt een prachtige doorkijk
naar buiten. U wordt in deze auto ook getrakteerd op 17 inch lichtmetalen velgen, dakspoiler, extra getint
glas, led-achterlichten, verstelbare lendensteunen, actieve hoofdsteunen, elektrisch bediende ramen,
elektrisch inklapbare buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.
Deze Volvo is voorzien van spraakbediening voor het navigatiesysteem met harde schijf en voor het
audio-installatiesysteem. Maar u kunt ook de knoppen op het stuur gebruiken. De electronic climate control
zorgt voor een prettige binnentemperatuur. Ook over uw schouder ziet u onderweg niet alles wat er aan de
achterzijde gebeurt. Daarom heeft deze Volvo V40 een achteropkomend verkeer waarschuwing. De juiste
ruitenwisserfrequentie gaat automatisch van motregen tot noodweer, de regensensor reageert direct. Een
plekje vinden in de binnenstad is één, inparkeren is twee. Voor dat laatste heeft deze Volvo V40 prima
parkeersensoren die u een handje helpen. Relaxt rijden is meegeleverd in de vorm van cruise control. Ook
is de Volvo uitgerust met: verstelbaar stuur, dvd-systeem, automatisch dimmende binnenspiegel,
boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.
Pragmatisch en veilig als deze auto is, beschikt hij over diverse veiligheidssystemen. Minder remweg, meer
veiligheid: de Brake Assist haalt het beste uit het remsysteem als het erop aankomt.
Om deze auto zelf te ervaren, hoeft u alleen maar contact met ons op te nemen. Mailt of belt u ons direct?
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autobedrijf Schoenmakers | Tel: 0492 351 030 | verkoop@schoenmakersautos.nl

Aanbieder
Autobedrijf Schoenmakers
Heuvelberg 9
5469 NM Erp
Tel: 0492 351 030
E-mail: verkoop@schoenmakersautos.nl
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