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Volvo XC60 2.0 T8 Twin Engine AWD R-Design |
PANO | ELEK. TREKHAAK
12/2018 - Hybride - Automaat

€ 41.400,-
Autogegevens

Merk, model: Volvo XC60

Uitvoering: 2.0 T8 Twin Engine AWD...

Kenteken: XF-757-G

Kilometerstand: 91.786 km

Bouwjaar: 12/2018

BTW/marge: BTW

Carrosserie: SUV

Brandstof: Hybride

Transmissie: Automaat

Gewicht: 2.039 kg

Motor: 1.969 cc, 303 pk (223 kW)

Kleur: Pearl White (wit parel...

Laksoort: Metallic

Bekleding: Half leder/alcantara

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, Lichtmetalen velgen,
Metallic lak, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Trekhaak, Xenon verlichting

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Vermogen elektromotor(en): 65 kW (88 PK)
Vermogen brandstofmotor: 224 kW (305 PK)
Koppel: 400 Nm
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Tankinhoud: 70 liter
Acceleratie (0-100): 5,5 s
Topsnelheid: 230 km/u

Milieu
Energielabel: A

Historie
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Aantal eigenaren: 1

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 319 - € 362 per kwartaal
Leaseprijs: € 551 p/m (financial lease, informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden)

Garantie
Garantielabel: Autotrust garantie (12 maanden)

Prijs incl. verkooppakket 4 (BOVAG-garantie) is € 43.895,-.
Laatste onderhoudsbeurt uitgevoerd bij km.stand: 89.696.

'Volvo for life?, is het motto. Niet gek, want als er één merk staat voor duurzaam, innovatief en veilig, is
het Volvo wel. De auto is van het bouwjaar 2018 en is van de eerste eigenaar. Een solide hybride: zowel
een elektromotor als een verbrandingsmotor voor maximaal rijplezier en minimale milieubelasting. Dankzij
de luchtvering hebben alle vier de wielen optimaal contact met de weg. En ondertussen elimineert ze het
effect van oneffenheden. Van binnen lijkt het allemaal uitermate ruim dankzij de vrije inval van daglicht via
het elektrisch bediende glazen panoramadak. Xenonverlichting staat borg voor helderwit licht en een
krachtige lichtbundel. De uitmonstering van deze auto wordt gecompleteerd door onder meer 19 inch
lichtmetalen velgen, sportonderstel, adaptief dempingsysteem, aluminium dakrailing, donker getint glas
achter, LED-achterlichten, verstelbare lendensteunen, actieve hoofdsteunen, metallic lak, 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 met DAB-ontvangst. Maar u kunt ook de knoppen op het stuur gebruiken. In een
auto als deze kunt u niet zonder electronic climate control, zodat de temperatuur altijd goed is. Veilig en
comfortabel rijden? Deze auto maakt het u makkelijk want meedenken en meerijden is inbegrepen. De
regensensor reageert meteen bij neerslag en de automatisch inschakelbare verlichting weet wanneer het
donker wordt. De afstand tot uw voorligger wordt in de gaten gehouden door de adaptive cruise control,
achter u registreert de achteropkomend verkeer waarschuwing de veiligste afstand, de kruisend verkeer
detectie is waakzaam op tegenliggers bij afslaan en de parkeersensoren achter assisteren bij parkeren. Met
de elektronische sleutel in uw zak en met één druk op de knop start u de auto. Dat is keyless start! Als u
regelmatig met een caravan of aanhanger rijdt, is de elektrisch inklapbare trekhaak een uitkomst. Met
lederen stuur en versnellingspook, automatisch dimmende binnenspiegel, boordcomputer en centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening is deze auto helemaal compleet.

De intelligente veiligheidssystemen in deze auto waken continu over uw veiligheid. Een belangrijke bijdrage
aan de veiligheid onderweg levert de verkeersbord-detectie. Forward collision warning is een automatisch
waarschuwingssysteem dat direct in werking treedt bij gevaar voor een kop-staartbotsing. De actieve
dodehoekdetectie helpt ongelukken te voorkomen. Op lange ritten voorkomt de vermoeidheidsassistent dat
uw concentratie afneemt. In de file rijden vreet concentratie. Daarom komt de file assistent te hulp om
veilig afstand te houden en automatisch te stoppen als uw voorligger stilstaat. Indien u onbedoeld de
rijstrook lijkt te verlaten, reageert het Lane-keeping systeem meteen en corrigeert. De auto is ook
uitgerust met autonoom remsysteem en dodehoekdetectie.

Maak nu een afspraak voor een proefrit!

= Bedrijfsinformatie =

Stuur de foto's van uw inruilauto naar ons WhatsApp nummer 06-22055070 (alleen WhatsApp).
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Kijk op www.vanrijswijkautos.nl voor een volledige omschrijving + 360 graden foto's of download onze
APP!

Wij zijn een BOVAG autobedrijf en leveren uitsluitend auto's van dealerkwaliteit. Onze auto's zijn voorzien
van een onderhoudshistorie zodat alles is te verifiëren.

Voor Financial Lease en financiering, www.vra-lease.nl.

Bovenstaande informatie is met zorg opgesteld, maar daaraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Type-, zet- en spelfouten zijn dan ook voorbehouden.

Aanbieder
Autobedrijf A. van Rijswijk
Zoutendijk 2
4264 KH Veen

Tel: 0416 319 900
E-mail: verkoop@vanrijswijkautos.nl


