
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Van der Schaaf Volvo Drachten | Tel: 0512 511 255 | drachten@vanderschaaf-friesland.nl

Volvo XC90 T8 Long Range Recharge AWD
Ultimate Dark / Luchtvering / Stuur-en
stoelverwarmin
2023 - Hybride - Automaat

€ 110.304,-
Autogegevens

Merk, model: Volvo XC90

Uitvoering: T8 Long Range Recharge...

BTW/marge: BTW

Carrosserie: SUV

Brandstof: Hybride

Transmissie: Automaat

Gewicht: 2.197 kg

Motor: 1.969 cc

Kleur: Denim Blue (donker bla...

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

Garantie: Fabrieksgarantie

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, Lederen bekleding,
Lichtmetalen velgen, Parkeersensor

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Vermogen brandstofmotor: 228 kW (310 PK)
Koppel: 400 Nm
Brandstofsoort: Hybride (elektrisch en benzine)
Tankinhoud: 71 liter
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 5,4 s
Topsnelheid: 180 km/u

Milieu
Energielabel: A
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Staat
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen

Betreft een nieuwe op voorraad staande auto.
Kenteken wordt pas aangevraagd wanneer de auto verkocht is.

24 maanden Fabrieksgarantie, en onbeperkt aantal kilometers.
De fabrieksgarantie gaat in wanneer kenteken op naam is gesteld.

U kunt deze auto bij ons financieren tegen 7,49% 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.

= Bedrijfsinformatie =

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 scherpe meeneemprijs is op basis van levering zonder BOVAG- of Volvo Selekt garantie.

Wilt u meer zekerheid en garantie? Kies dan voor ons 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 7,5% 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
Van der Schaaf Volvo Drachten
Jade 18-20
9207 GL Drachten

Tel: 0512 511 255
E-mail: drachten@vanderschaaf-friesland.nl


