Volvo V40 1.6 T3 Summum,Navigatie,Climate
control, Cruise control,L.M.Velgen,Private glass
06/2013 - Benzine - Handgeschakeld

€ 13.950,Autogegevens
Merk, model:

Volvo V40

Uitvoering:

1.6 T3 Summum,Navigati...

Kenteken:

3-ZDD-18

Kilometerstand: 142.069 km
Bouwjaar:

06/2013

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.268 kg

Motor:

1.596 cc, 150 pk (110 kW)

Kleur:

Zwart

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Leder

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Audiosysteem, Automatic climate control,
Boordcomputer, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise
Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Elektrisch verstelbare
bestuurdersstoel met geheugen, Lederen bekleding, Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Navigatiesysteem,
Parkeersensor, Stuurbekrachtiging, Traction control

Bijzonderheden
Zeer nette dealer onderhouden Volvo V40.
Deze auto heeft o.a. Private glass, Navigatie, Parkeersensoren, Isofix, L.M.Velgen,
Dimlichten automatisch, Cruise control, Climate control, Panoramadak, Electr.spiegels,
Electr.ramen rondom, Bluetooth telefoon voorbereiding, Centr.deurvergrendeling opafstand, Regensensor, Start/stop systeem, Bandenspannings controle systeem en
In hoogte verstelbare bestuurdersstoel en stuur.
U rijdt gemakkelijk, comfortabel en zonder zorgen met deze Volvo V40. De aandrijving van deze Volvo
wordt verzorgd door een viercilinder motor en een handgeschakelde zesversnellingsbak. Lederen bekleding
is in deze rijk uitgeruste auto ook aanwezig. Dankzij de elektrische stoelbediening is het gemakkelijk om de
optimale zitpositie te vinden. Een heerlijke hoeveelheid daglicht zorgt voor een riant en ruimtelijk effect
door het glazen panorama dak. Bij de rijke uitrusting horen ook 17 inch lichtmetalen velgen, dakspoiler,
extra getint glas, led-achterlichten, verstelbare lendensteunen, actieve hoofdsteunen, metallic lak,
elektrisch bedienbare ramen voor, elektrisch inklapbare buitenspiegels en in delen neerklapbare
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achterbank.
Onderweg kunt u veilig genieten van het audiosysteem en het navigatiesysteem. Want in deze Volvo
bedient u ze vanaf het stuurwiel. Met automatische airconditioning hoeft u alleen de gewenste temperatuur
in te stellen. Het systeem doet de rest. Natuurlijk is een complete auto als deze ook voorzien van sensoren
die de omgeving in de gaten houden. Deze Volvo heeft niet alleen een automatisch inschakelbare
verlichting aan boord, maar ook een regensensor. De sensoren van de achteropkomend verkeer
waarschuwing houden zicht op de dode hoeken achter u. Te weinig afstand tot de achterligger? Het
systeem geeft direct een signaal. Een stabiele en comfortabele snelheid houdt u feilloos aan met de cruise
control. En dan is deze auto ook nog eens voorzien van verstelbaar stuur, automatisch dimmende
binnenspiegel, boordcomputer, isofix-aansluiting en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.
Zoals u mag verwachten van deze Volvo V40 is hij uitgerust met een reeks aan actieve
veiligheidssystemen. Accident avoidance system is een actief hulpmiddel om aanrijdingen te voorkomen.
Hill hold control houdt de handrem vast op een helling. Wegrijden was nog nooit zo gemakkelijk.
Wilt u met deze Volvo V40 een proefrit maken? Bel of mail ons dan nu voor een afspraak.

Aanbieder
Autobedrijf van Burken
Dorpsstraat 114
3927 BG Renswoude
Tel: 0318 571 719
E-mail: verkoop@vanburken.nl
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