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Volvo XC90 2.0 T8 Twin Engine AWD R-Design
Panodak INCL BTW Panodak Leer Cruise
7-Persoons
07/2016 - Hybride - Automaat

€ 39.900,-
Autogegevens

Merk, model: Volvo XC90

Uitvoering: 2.0 T8 Twin Engine AWD...

Kenteken: JZ-670-K

Kilometerstand: 218.655 km

Bouwjaar: 07/2016

BTW/marge: BTW

Carrosserie: SUV

Brandstof: Hybride

Transmissie: Automaat

Gewicht: 2.180 kg

Motor: 1.969 cc, 320 pk (235 kW)

Kleur: Licht wit

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

Garantie: Garantie

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,
Navigatiesysteem, Parkeersensor, Sportstoelen, Trekhaak

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Vermogen brandstofmotor: 235 kW (320 PK)
Koppel: 640 Nm
Brandstofsoort: Hybride (elektrisch en benzine)
Tankinhoud: 50 liter
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 5,6 s
Topsnelheid: 230 km/u

Milieu
Energielabel: A
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Onderhoud, historie en staat
Aantal eigenaren: 2
Aantal sleutels: 2

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 181 - € 206 per kwartaal
Leaseprijs: € 399 p/m (financial lease, informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden)

Garantie
Garantie: 6 Maanden volledige Auto Keijzers garantie

Prijs Excl BTW is € 32.975,-

Tip: voor meer foto's, bekijk onze website! www.autokeijzers.nl

Alle technologie in de Volvo XC90 is er op gericht om uw rit veilig en gemakkelijk te laten verlopen. Onder
de motorkap ligt een zuinige viercilinder motor. Geen gerommel bij het inladen; één druk op de knop en de
elektrisch bedienbare achterklep gaat open. En precies zo gemakkelijk is het met het elektrisch bediende
glazen panorama dak! Zit u goed? De stoelen zijn eenvoudig instelbaar dankzij de elektrische bediening
met geheugen. In deze Volvo profiteert u onder andere ook van: 20 inch lichtmetalen velgen, aluminium
dakrailing, sportinterieur, verstelbare lendensteunen, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch bediende
ramen en elektrisch inklapbare buitenspiegels.

U kunt het audio-installatiesysteem bedienen met de knoppen op het stuur of zelf met uw stem. Met de
standkachel stelt u vooraf in wanneer de auto opgewarmd voor u klaar moet staan. U hoeft nooit meer te
krabben en de koude start behoort tot het verleden. De auto neemt u werk uit handen doordat hij zelf veel
in de gaten houdt. Een regensensor en een automatisch inschakelbare verlichting nemen waar wanneer de
ruitenwissers en het licht aan moeten en de adaptive cruise control zorgt automatisch voor de juiste
afstand tot uw voorligger. Bij het wisselen van rijbaan kan een dode hoek ontstaan waardoor achterliggers
te dichtbij kunnen komen. De achteropkomend verkeer waarschuwing geeft in dat geval automatisch een
signaal. Met sportstuur met schakelpaddels, automatisch dimmende buitenspiegels, boordcomputer en
centrale deurvergrendeling met afstandsbediening is deze Volvo helemaal compleet.

In de Volvo XC90 heeft uw veiligheid en die van uw omgeving prioriteit. Een belangrijke bijdrage aan de
veiligheid onderweg levert de verkeersbord-detectie. De forward collision warning geeft een
botswaarschuwing als een aanrijding dreigt met een voorligger. Vermoeid achter het stuur zitten vergroot
de kans op een ongeval. Vermoeidheidsherkenning waarschuwt tijdig als u aan een rustpauze toe bent.
Door de hill hold control is geen helling meer een probleem om stil te staan. De lane assist dirigeert u weer
naar het midden van uw rijstrook als u buiten de lijnen dreigt te gaan.

Wij leveren u deze auto natuurlijk met een tellerrapport van Nationale Autopas. Om deze Volvo echt te
ervaren, moet u beslist een proefrit maken. Mail ons nu of bel ons, dan maken we snel een afspraak.

Aanbieder
Auto Keijzers
Sleutelbloemstraat 29
7322 AJ Apeldoorn

Tel: 055 357 4370
E-mail: sales@autokeijzers.nl


