Van der Schaaf Drachten B.V.
Jade 18-20, 9207 GL Drachten

Volvo XC60
2.0 D3 Ocean Race / Pano. Schuif-Kanteldak / Trekhaak / Leder / Elk. Achterklep

Specificaties

Prijs:

€ 11.900,-

BTW/marge:

marge

Bouwjaar:

03-2012

Kilometerstand:

288.522 km

Kenteken:

62-TPG-7

Carrosserie:

Terreinwagen

Brandstof:

diesel

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1624 kg

Motor:

1984 cc, 121 kW

Kleur:

Blauw

Lak soort:

metallic

Bekleding:

leder

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Automatic climate control, Boordcomputer, Centrale
deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch
bedienbare voorportierramen, Getint glas, Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Navigatiesysteem, Open dak mechanisch,
Parkeersensor, Radio CD speler, Stuurbekrachtiging, Trekhaak, Xenon verlichtingAchterbank in delen neerklapbaar,
Achteropkomend verkeer waarschuwing, Airbag(s) hoofd achter, Airbag(s) hoofd voor, Airbag(s) side voor, Airbag passagier,
Alarm klasse 1(startblokkering), Aluminium interieur afwerking, Anti doorSlip Regeling, Armsteun achter, Armsteun voor, Audio
installatie, Autonomous Emergency Braking, Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth, Bagage-scheidingsnet, Bagagedek,
Binnenspiegel automatisch dimmend, Bots herkenning systeem, Brake Assist System, Buitenspiegels elektrisch inklapbaar,
Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar, Buitenspiegels met verlichting, Chroom delen exterieur, Dakrails, Dimlichten
automatisch, DVD speler, Elektrisch bedienbare achterklep, Elektrische ramen voor en achter, Elektronisch Stabiliteits
Programma, Hoofdsteunen actief, Isofix bevestiging voor kinderzitjes, Koplampen adaptief, koplampreiniging, Lederen stuurwiel
en versnellingspook, Lendesteunen (verstelbaar), Multimedia-voorbereiding, Ocean Plus Line, Radio-cd/mp3 speler,
Regensensor, Reservewiel, Ruitensproeiers verwarmbaar, Side Impact Protection System, Spraakbediening, Stuurwiel
multifunctioneel, Twee geïntergreerde zittingverhogers in achterbank, Voorstoelen in hoogte verstelbaar, Voorstoelen verwarmd,
Winter-Line

Opmerkingen
Algemene informatie
Technische informatie

Milieu en verbruik
Onderhoud, historie en staat
Financiële informatie
Afleverpakketten
Iedere Volvo die ouder is dan 5 jaar, óf meer dan 150.000km gereden heeft, komt in aanmerking voor ons Volvo Used Car
afleverpakket.
Wanneer u voor dit pakket kiest, krijgt uw Volvo een uitgebreide technische inspectie, onderhoud conform fabrieksvoorschrift
inclusief eventueel aanvullende werkzaamheden, nieuwe APK-keuring, de laatste software-upgrades, minimaal een halve tank
brandstof, 6 maanden BOVAG-garantie en 12 maanden Volvo Assistance voor héél Europa. De meerprijs van dit afleverpakket
bedraagt €695,-.
Dit is een auto die is ontworpen voor uw comfort. Deze dealeronderhouden Volvo XC60 van het bouwjaar 2012 heeft 288522
kilometer op de teller staan. De krachtige motor geeft deze Volvo uitstekende prestaties. Al is het buiten nog zo koud, de
stoelverwarming maakt alles weer goed! Een heerlijk zonnetje, of indrukwekkende wolkenpartijen? Bekijk ze onbelemmerd door
het elektrisch bediende glazen panorama dak. Xenonverlichting zorgt in het donker voor beter zicht. Ook 17 inch lichtmetalen
velgen, aluminium dakrailing, getint glas, verstelbare lendensteunen, actieve hoofdsteunen, metallic lak, verwarmde
ruitensproeiers, elektrisch bediende ramen, elektrisch inklapbare buitenspiegels en in delen neerklapbare achterbank horen tot de
voorzieningen op deze auto.
Met spraakbediening of de knoppen op het stuur regelt u het audio-installatiesysteem en het navigatiesysteem met harde schijf,
terwijl u uw blik op de weg gericht houdt. Natuurlijk is er ook electronic climate control aanwezig. Het drukke verkeer eist onderweg
al uw aandacht op. Daarom is het goed dat deze Volvo is voorzien van diverse systemen die u assisteren tijdens de rit. Een
automatisch inschakelbare verlichting neemt het waar als het donker wordt of gaat schemeren, en schakelt dan automatisch de
verlichting in. Op dezelfde manier "ziet" de regensensor de eerste spatjes regen en schakelt dan de ruitenwissers in, en als het
harder gaat regenen zet hij de ruitenwissers ook in een snellere stand. En de parkeersensoren achter helpen u om strak en veilig
in te parkeren. Meer rijcomfort en minder brandstofgebruik? Even de cruise control instellen en dan ontspannen rijden! Deze Volvo
is voorzien van lederen stuur en versnellingspook, dvd-systeem, automatisch dimmende binnenspiegel, boordcomputer,
isofix-aansluiting, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening en bagage afdekhoes.
Als u regelmatig met een aanhanger of een fietsendrager op pad bent, is de afneembare trekhaak een praktische extra. Zoals u
mag verwachten van deze Volvo XC60 is hij uitgerust met een reeks aan actieve veiligheidssystemen. Forward collision warning
waarschuwt bij een dreigende aanrijding met een voorligger.
We laten u graag een proefrit maken, neemt u contact met ons op?
= 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 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.

Deze auto is door u geselecteerd op www.volvocarsfriesland.nl

Tel: 0512 511255, Fax: 0512 519326

Voor meer informatie en een proefrit: Van der Schaaf Drachten B.V., Jade 18-20, 9207 GL Drachten

E-mail: drachten@vanderschaaf-friesland.nl

