Volvo XC60 T8 2.0 Twin Engine AWD Inscription
| LEDER | PANORMADAK | LUCHTVERING |
ADAPTIVE
10/2017 - Hybride - Automaat

€ 52.500,Autogegevens
Merk, model:

Volvo XC60

Uitvoering:

T8 2.0 Twin Engine AWD...

Kenteken:

P-207-XJ

Kilometerstand: 52.739 km
Bouwjaar:

10/2017

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Hybride

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

2.018 kg

Motor:

1.969 cc, 407 pk (299 kW)

Kleur:

Pine Grey (grijs)

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Leder

100%
Onderhouden:

Ja

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 ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Getint glas, Lederen
bekleding, Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging,
Trekhaak

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Gecombineerd vermogen: 299 kW (407 PK)
Vermogen elektromotor(en): 65 kW (88 PK)
Vermogen brandstofmotor: 299 kW (407 PK)
Koppel: 640 Nm
Aandrijving
Brandstofsoort: Hybride (elektrisch en benzine)
Tankinhoud: 70 liter
Actieradius: 35 km
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Transmissie
Transmissie: 8 versnellingen, Automaat
Asconfiguratie
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Prestaties
Acceleratie (0-100): 5,3 s
Topsnelheid: 230 km/u
Accu
Accu: 10 kWh, Conditie: 0%
Accu laden: Type 2, 1-fase, 3.7 kW, 8 km actieradius per uur, compleet vol in 2 uur en 30 minuten
Accu snelladen: nee
Milieu
Energielabel: A
Onderhoud, historie en staat
100% Onderhouden: Ja (kwaliteitslabel aanwezig)
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 159 - € 181 per kwartaal
Garantie
BOVAG 40-Puntencheck: Ja
Overige informatie
Bruikbare accucapaciteit: 8 kWh
Ingeschatte actieradius: 20 km
Actieradius praktijk zomer: 27 km
Actieradius praktijk winter: 21 km
Informeer bij uw verzekeraar naar de vereiste beveiligingsklasse.
Wat zijn typisch Zweedse eigenschappen? Is het de stijlvolle vormgeving? De aandacht voor veiligheid? Het
ongekende comfort? Deze Volvo XC60 heeft het allemaal. Deze hybride auto beschikt over een
verbrandingsmotor én een elektromotor. Daardoor rijdt de auto zeer comfortabel en is tegelijk zuinig in het
verbruik. De actieradius van deze auto is met 35 kilometer ruim voldoende voor de meeste dagelijkse
ritten. De accu is binnen 2 uur opgeladen. De accu wordt ook opgeladen door remmen en afremmen op de
motor. De krachtige hybridemotor staat bovendien garant voor uitstekende prestaties. De luxe van het
lederen interieur, gecombineerd met het gemak van het elektrisch bediende glazen panorama dak en de
superhandige elektrisch bedienbare achterklep zorgen voor een wel heel complete uitvoering. Zit u goed?
De stoelen zijn eenvoudig instelbaar dankzij de elektrische bediening met geheugen. En de comfortstoelen
zorgen voor volmaakte ontspanning. Daarnaast geniet u niet alleen zelf van de luchtvering, het komt ook
de veiligheid ten goede. Deze Volvo is verder nog voorzien van: 19 inch lichtmetalen velgen, adaptief
dempingsysteem, aluminium dakrailing, getint glas, led-achterlichten, verstelbare lendensteunen, actieve
hoofdsteunen, metallic lak, elektrisch bediende ramen, elektrisch inklapbare buitenspiegels,
led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.
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Hoeveel gigabytes aan muziek wilt u meenemen? Met één stick in de usb-aansluiting kunt u uren en uren
vooruit. In een auto als deze kunt u niet zonder electronic climate control, zodat de temperatuur altijd goed
is. Inparkeren met parkeersensoren achter en veilig en comfortabel op weg dankzij de adaptive cruise
control. De automatisch inschakelbare verlichting en de regensensor registreren feilloos wanneer de lichten
of de ruitenwissers nodig zijn en schakelen die automatisch in. Intelligent rijden op z?n best! Deze Volvo
XC60 is voorzien van sensoren aan de achterzijde om een achteropkomend verkeer waarschuwing te geven
als de afstand tussen u en een achterligger te klein is. Het doek is gevallen voor de ouderwetse autosleutel.
Instappen en wegrijden gaat met keyless start. Een slim verborgen extra is de elektrisch inklapbare
trekhaak. En dan is deze auto ook nog eens voorzien van verstelbaar stuur, automatisch dimmende
buitenspiegels, boordcomputer, isofix-aansluiting, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening en
bagage afdekhoes.
Zoals u mag verwachten van deze Volvo XC60 is hij uitgerust met een reeks aan actieve
veiligheidssystemen. Dat de auto steeds meer taken van de bestuurder overneemt, merkt u bijvoorbeeld
aan het systeem voor verkeersbord-detectie in deze auto. Het forward collision warning-systeem
waarschuwt indien een botsing dreigt met een voorliggend of tegemoetkomend voertuig. Bij
concentratieverlies van de bestuurder geeft vermoeidheidsherkenning automatisch een
waarschuwingssignaal. De adaptive cruise control heeft een handige extra optie: de file assistent. Ook bij
lage snelheid meet het systeem de afstand tot de voorligger en past het tempo automatisch aan. En als de
rij tot stilstand komt, zorgt het voor een complete stop. Handig en relaxt! Het Lane-keeping systeem zorgt
voor een automatisch constante positie binnen de rijstrook. Afdwalen is uitgesloten. Verder is deze auto
uitgerust met autonoom remsysteem en dodehoekdetectie.
Tevens wordt deze auto natuurlijk geleverd met BOVAG Garantie. Als dit de auto is die u zoekt, wacht dan
niet langer en plan direct online een proefrit.
= Bedrijfsinformatie =
Sinds de oprichting in 1974 is Autobedrijf Alewijn Ott uitgegroeid tot één van de grotere aanbieders van
kwaliteitsoccasions. De strenge selectie bij inkoop en de kwaliteitscontrole maken dat je deze kostbare
aankoop veilig en met een goed gevoel kunt doen. En omdat we in vrijwel elk segment auto's hebben, kun
je je hele leven bij ons terecht. Voor een goede verzekering, heldere financiering of leasing van je nieuwe
trots helpen we je graag op weg, je kunt ons elke dag van de week bereiken.
Hoewel we enorm ons best doen zijn foutjes in de advertentie niet altijd uit te sluiten. Controleer daarom
alles wat je belangrijk vindt vóór je de auto koopt.
Doordeweeks open van 10:00 tot 17:00, zaterdag van 09:30 tot 17:00 en houd voor uitzonderingen
(COVID) de info op Google aan.

Aanbieder
Autobedrijf Alewijn Ott B.V.
Koraalstraat 4
1812 RK Alkmaar
Tel: 072 541 1230
E-mail: verkoop@alewijnott.nl
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