VOLVO V60
Type

Stationwagon 5 drs

Kleur

ZWART

Transmissie

Automaat

KM Stand

142239 Km

Bouwjaar

08-2012

Brandstof

Diesel

Motorinhoud

1560 cc

Vermogen

84 Kw

Wegenbelasting

€ 419 p/kw

€ 11.940,00 Marge

Rijklaarmaakkosten Inclusief

6 maanden BOVAG garantie

Fijn dat u een auto op onze website aan het bekijken bent. Met zijn stijlvolle uiterlijk, comfortabele
interieur en uitstekende rijkwaliteiten is deze Volvo V60 een goede keus voor liefhebbers van Zweeds
design. We hebben het hier over een auto uit 2012 die 142239 kilometer op de teller heeft staan. Met zijn
dieselmotor en automatische transmissie is dit een prima auto voor nog vele kilometers. Tot de
voorzieningen van deze auto behoren getint glas, elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch
inklapbare buitenspiegels en in delen neerklapbare achterbank.
Harder en zachter met een druk op de knop: de audiobediening op het stuurwiel maakt het mogelijk.
Natuurlijk is er ook automatische airconditioning aanwezig. Met deze auto bent u ontspannen onderweg
dankzij de cruise control. Extra opties op deze auto zijn: verstelbaar stuur, boordcomputer, centrale
deurvergrendeling met afstandsbedieing, buitentemperatuurmeter en bekerhouder. Pragmatisch en veilig
als deze auto is, beschikt hij over diverse veiligheidssystemen. Een kortere remweg verkleint de kans op
een aanrijding. Brake assist helpt actief mee tijdens een noodstop.
Is de prijs van deze auto hoger dan 4500 euro, dan heeft deze BOVAG garantie. Bij Bovag garantie is de
prijs inclusief: Bovag afleverbeurt en Bovag 40-puntencheck. Inruil is mogelijk. Voor nog meer zekerheid
kiest u voor een onderhoudsbeurt bij aflevering, zie hiervoor onze pakketten. Vragen of wilt u meer info?
Belt u dan met ons op 074-243 25 96.
Audio
Aux aansluiting, Bluetooth carkit, Navigatiesysteem, Radio/CD/MP3 speler, USB aansluiting

Comfort
Airconditioning, automatisch, Airconditioning, handbediend, gescheiden links en rechts, Buitentemperatuurmeter,
Hoofdsteunen achter, Middenarmsteun, Middenarmsteun achter, Middenarmsteun voor

Exterieur
Achterspoiler in kleur van de carrosserie, Automatische sluiting deuren, Buitenspiegels inklapbaar, Bumpers in kleur van de
carrosserie, El. verstelbare spiegels, verwarmd, Lichtmetalen velgen, Lichtmetalen velgen 16 inch, Onderhoudsboekje
aanwezig, Park control achter, Stuurbekrachtiging, Trekhaak, vast, Warmtewerend getint glas

Interieur
Achterbank wegklapbaar, Audiobediening op stuur, Bekerhouder achter, Bekerhouder voor, Bestuurdersstoel hoogte
verstelbaar, Bestuurdersstoel met lendesteun, Deelb. achterbank (ongelijke delen), Lederen stuur, Multifunctioneel stuur,
Passagiersstoel hoogte verstelbaar, Passagiersstoel met lendesteun, Rokersvrije auto, Sportstuur, Stoelverwarming voor,
Verlichte Make-Up-Spiegel, Verstelbaar stuur

Veiligheid
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Airbag Bestuurder, Airbag Passagier, Airbag, zijdelings voor 2x, Centrale deurvergrendeling, afstandbediend, Gordijn/hoofd
airbags achter, Gordijn/hoofd airbags voor, Koplampen in hoogte verstelbaar, Mistlampen

Techniek
ABS, Boordcomputer, Cruise control, Dynamisch Traction control, EBD, Elektrische ramen achter, Elektrische ramen voor,
ESP, Kaartleeslamp voor, Regensensor, Roetfilter, Start en Stop styeem, Startonderbreking, Traction control, Verwarmde
ruitensproeierinstallatie

Algemeen
Achterruitverwarming, Getint glas

Diversen
1300 kg max trekgewicht, Spraakbediening, City Safety systeem automatisch remmen, Chromepakket, All season banden,
Dubbele iso-fix in achterbank
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