Volvo XC40 T3 163pk Automaat Business Pro /
BLIS ! / Adaptive Cruise Control / Lijncorrecti
2021 - Benzine - Automaat

€ 49.095,Autogegevens
Merk, model:

Volvo XC40

Uitvoering:

T3 163pk Automaat Busi...

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.525 kg

Motor:

1.477 cc, 165 pk (121 kW)

Kleur:

723 Denim Blue (blauw)

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Stof

Garantie:

Fabrieksgarantie

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Automatic climate
control, Boordcomputer, Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare
voorportierramen, Lichtmetalen velgen, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 265 Nm
Transmissie: 8 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 54 liter
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 9,6 s
Topsnelheid: 180 km/u
Max. dakbelasting: 75 kg
Inhoud laadruimte: 452/1.328 l
Milieu
Energielabel: C
Staat
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
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Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 207 - 233 per kwartaal
Nieuw uit voorraad leverbaar, inclusief 24 maanden Volvo Fabrieksgarantie, Volvo Assistance en een volle
tank brandstof.
U kunt deze auto bij ons financieren tegen 5,99% rente. Uniek is dat u boetevrij kunt aflossen! Vraag uw
verkoper naar de voorwaarden.
Fiscale waarde betreft € 48.085
Bent u op zoek naar een unieke XC40 ? Dan hebben wij de auto voor u kunnen bemachtigen. Het betreft
een XC40 T3 163PK Automaat Business Pro in de prachtige Denim Blue metallic lak.
Zweden, of beter gezegd Scandinaviërs, hebben een unieke kwaliteit. Ze kunnen ergens enorm in
uitblinken, maar zijn daar heel bescheiden over. Dat geldt niet alleen voor de mensen, maar ook voor de
auto's. Zoals de naam al impliceert, is de XC40 een maatje kleiner dan de XC90 en XC60. De XC40 is
ontworpen volgens dezelfde huisstijl en heeft daarom dezelfde waardige uitstraling als de grotere modellen.
De eerste slag is daarmee gewonnen, want de XC40 overtuigt meteen als "premium" product. Het verschil
met de andere SUV's (Sports Utility Vehicles) van Volvo zit in de aankleding. De XC40 is de eerste Volvo die
op een nieuw platform voor compacte auto's staat. Direct bij het instappen is merkbaar hoe slim dit
platform is gemaakt, want de ruimte voor- en achterin is bovengemiddeld goed voor een auto van deze
omvang. De XC40 mag dan een compacte SUV zijn, de aankleding van het interieur doet nauwelijks onder
voor de grotere modellen. De bouwkwaliteit en de kwaliteit van de gebruikte materialen maken opnieuw
duidelijk dat een echt "premium" product is. Net als bij de andere SUV's van Volvo staat een verticaal
geplaatst beeldscherm centraal in het dashboard. Hiermee worden vrijwel alle functies bediend en daarom
is het aantal fysieke knoppen minimaal. Volvo heeft een bijzonder beleid als het gaat om veiligheid. Nieuwe
vindingen worden niet alleen in het topmodel geïntroduceerd, maar simpelweg in het nieuwste model. De
XC40 biedt daarom alle veiligheidsvoorzieningen die Volvo in huis heeft! Inmiddels is het gebruikelijk dat de
computer verkeersborden leest, automatisch afstand houdt bij gebruik van de cruise-control, remt voor
gevaar en bijstuurt om binnen de rijstrook te blijven. In de praktijk werken al deze systemen heel
behoorlijk en dragen ze bij aan zowel het comfort als de veiligheid. Bij achteruit rijden waarschuwt de
computer niet alleen voor kruisend verkeer; de XC40 is de eerste Volvo die ook bij achteruit rijden remt
wanneer de bestuurder alle waarschuwingen negeert. Volvo is zo succesvol met zijn SUV's omdat het merk
goed heeft begrepen waarom deze auto's worden verkocht. Ze worden nauwelijks verkocht om in het
terrein te rijden of om een zware aanhanger te trekken. Kopers zijn op zoek naar het extra comfort en het
gevoel van veiligheid dat een hoge zit en een grote auto bieden. Het onderstel van de XC40 is daarom op
de eerste plaats afgestemd op comfort. De XC40 voelt stabiel, helt nauwelijks over en reageert
voorspelbaar op plotselinge commando's van de bestuurder. Laat u verrassen door deze uiterst complete
XC40.
= Bedrijfsinformatie =
Standaard levering met Jacob Schaap service:
Elke auto wordt bij ons standaard voorzien van een uitgebreide technische inspectie en een geldige APK
(minimaal 3 maanden).
Verder krijgt de auto een professionele poetsbeurt en reiniging van het interieur. Deze meeneemprijs is op
basis van levering zonder BOVAG- of Volvo Selekt garantie.
Wilt u meer zekerheid en garantie? Kies dan voor ons Volvo Selekt / Volvo Used Car of Jacob Schaap
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afleverpakket.
Heeft u een auto in te ruilen? Wij maken graag een vrijblijvend, maar scherp voorstel voor u!
U kunt deze auto bij ons financieren tegen 5,99% rente. Uniek is dat u boetevrij kunt aflossen! Vraag uw
verkoper naar de voorwaarden.
Disclaimer: Hoewel alle gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zijn samengesteld is Volvo Jacob
Schaap/ Volvo Van der Schaaf niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen
ontstaan door het gebruik van deze aangeboden informatie. Alle informatie is onder voorbehoud van druk-,
zet-, prijs-, en programmeerfouten.

Aanbieder
Jacob Schaap Volvo Heerenveen
Business Park Friesland-west 51
8447 SL Heerenveen
Tel: 0513 610 090
E-mail: heerenveen@jacobschaap.nl
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