Jacob Schaap Volvo Heerenveen
Business Park Friesland-west 51, 8447 SL Heerenveen

Volvo V60
D4 190PK Business Sport Automaat / Keyless entry / Schuif/kantel dak / Achtruitr

Specificaties

Op deze auto krijgt u 6 maanden BOVAG Garantie op

Prijs:

€ 24.900,-

BTW/marge:

BTW

Bouwjaar:

02-2018

Kilometerstand:

125.000 km

Kenteken:

RT216L

Carrosserie:

Stationwagen

Brandstof:

diesel

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1503 kg

Motor:

1969 cc, 140 kW

Kleur:

Zwart

Lak soort:

metallic

Bekleding:

alcantara

onder meer verborgen gebreken. Neem voor de
garantievoorwaarden contact met ons op.

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Automatic climate control, Boordcomputer, Centrale
deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch bedienbare buitenspiegels,
Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen, Navigatiesysteem, Parkeersensor,
Radio CD speler, Sportstoelen, Stuurbekrachtiging, Xenon verlichtingAutomatisch dimmende binnenspiegel met frameless design
(168),

Autonomous

Emergency

Braking,

Extra

getint

glas,

Keyless

entry,

Koplampreinigingsinstallatie

(065),

kunstlederen/alcantara bekleding, R-Design exterieur, Regensensor (370), Verlaagd sportchassis (026), Verstelbare
lendesteunen voor (629), Verwarmbare ruitersproeierkoppen (602), Verwarmbare voorstoelen (011), Voorstoelen verwarmd,
Achterbank 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,
Audio installatie, Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth, Bagagedek, Bandenspanningscontrolesysteem, Binnenspiegel
automatisch dimmend, Bots herkenning systeem, Brake Assist System, Buitenspiegels elektrisch inklapbaar, Buitenspiegels
elektrisch verstel- en verwarmbaar, Buitenspiegels met verlichting, DVD speler, Elektrische ramen voor en achter, Elektronische
remkrachtverdeling, Elektronisch Stabiliteits Programma, Hill hold functie, Hoofdsteunen actief, Koplampen adaptief,
koplampreiniging,

LED

dagrijverlichting,

Lederen

stuurwiel

en

versnellingspook,

Lendesteunen

(verstelbaar),

Multimedia-voorbereiding, Regensensor, Ruitensproeiers verwarmbaar, Sportonderstel, Sportstuur, Spraakbediening, Start/stop
systeem, Stuur verstelbaar, Stuurwiel multifunctioneel, Voorstoelen in hoogte verstelbaar

Opmerkingen
Algemene informatie

Technische informatie
Milieu en verbruik
Onderhoud, historie en staat
Financiële informatie

Iedere Volvo die jonger is dan 5 jaar en minder dan 150.000km gereden heeft, komt in aanmerking voor ons Volvo Excellence
afleverpakket.
De Volvo Selekt occasions worden uitsluitend aangeboden door de officiële Volvo dealer en worden afgeleverd in perfecte conditie
én met 24 maanden fabrieksgarantie
Wanneer u voor dit pakket kiest, wordt uw Volvo vóór aflevering gecontroleerd op meer dan 100 punten en geniet u van 24
maanden Volvo fabrieksgarantie, zonder kilometerbeperking!
Verder wordt de auto voorzien van onderhoud conform fabrieksvoorschrift inclusief eventueel aanvullende werkzaamheden,
nieuwe APK-keuring, de laatste software-updates, 24 maanden Premium Volvo Assistance voor geheel Europa, 24 maanden
Volvo On Call verlenging.
De meerprijs van dit afleverpakket bedraagt €895,-.
= 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 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.jacobschaap.nl

Tel: 0513-610090, Fax: 0513-629386

Voor meer informatie en een proefrit: Jacob Schaap Volvo Heerenveen, Business Park Friesland-west 51, 8447 SL Heerenveen
E-mail: heerenveen@jacobschaap.nl

