Auto Esgee

Bel: 0517 41 34 00

Kimswerderweg 27, 8862 TR
Harlingen

info@esgee.nl
https://www.esgee.nl
Bekijk op site

Volvo V40
2.0 D2 120PK R-Design
Bouwjaar:

2017 (17 januari 2017)

Massa:

1.291 kg

Max trekgewicht:

1.500 kg

Tellerstand:

124.121 km

Bekleding:

Half leder / alcantara

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Diesel

Kenteken:

NG510G

Transmissie:

Handgeschakeld

Vermogen:

120 PK

€ 15.400,Exterieur
LED koplampen

R-Design exterieur

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Chroomlijsten rondom

Dakspoiler

Elektronische remkrachtverdeling

Koplampen adaptief

koplampreiniging

LED achterlichten

LED dagrijverlichting

Lichtmetalen velgen 16"

Parkeersensor achter

Verwarmde voorruit

Infotainment
Achteruitrij camera

Audio installatie

Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth

Bluetooth audio streaming

Bluetooth carkit

Multimedia-voorbereiding

Navigatiesysteem full map + hard disk

Radio cd mp3 speler

Spraakbediening

Stuurwiel multifunctioneel

USB Aansluiting

WiFi voorbereiding

Interieur
12Volt aansluiting

12Volt aansluiting

Achterbank in delen neerklapbaar

Airco (automatisch)

Aluminium interieur afwerking

Armsteun achter

Armsteun voor

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

Binnenspiegel automatisch dimmend

Boordcomputer

Centrale deurvergrendeling op afstandbediening

Cruise control

Elektrische ramen voor en achter

Hoofdsteunen actief

Interieur voorverwarmingsinstallatie

ISOﬁx

Lederen/alcantara bekleding

Lederen/stof bekleding

Lederen stuurwiel en versnellingspook

Lendesteunen (verstelbaar)

Lichtsensor

Multifunctioneel stuurwiel

Passagiersstoel in hoogte verstelbaar

Regensensor

Sportstoelen

Sportstuur

Stoelverwarming

Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk

Stuur verstelbaar

Voorstoelen verwarmd

Zwarte hemelbekleding

Milieu
Start/stop systeem

Veiligheid
Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) knie

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Anti Blokkeer Systeem

Anti doorSlip Regeling

Autonomous Emergency Braking

Bandenspanningscontrolesysteem

Brake Assist System

Elektronisch Stabiliteits Programma

Hill hold functie

Side Impact Protection System

Start/Stop systeem

Voetgangersairbag

Volvo City Safety

Overige
Nordic+ Sport

Achteropkomend verkeer waarschuwing

Bots herkenning systeem

Onderhoudshistorie aanwezig

Origineel Nederlandse auto

Uitstekend onderhouden en compleet uitgevoerde Volvo V40 R-Design welke wordt aangedreven door de soepele en zuinige 2.0 D2 dieselmotor
die een vermogen levert van 120pk en 280nm koppel. Deze aandrijﬂijn doet zijn werk in alle rust en comfort zonder daarbij het idee te geven
vermogen te kort te komen, vlot inhalen behoort ook tot de mogelijkheden. Dit alles met een bescheiden gemiddeld verbruik van ruim 1 liter
diesel op 20 kilometer (realistisch verbruik). De Ice White exterieurkleur past perfect bij het sportieve R-Design exterieur (sportief gelijnde
bumpers met LED koplampen, dubbele chrome uitlaat, side skirts en aluminium afgewerkte spiegels) en de 16 inch lichtmetalen velgen type
”Ixion” maken het compleet (sportief zonder ”hard” te worden).
Dit exemplaar is nieuw in Nederland geleverd door Volvo dealer Niham en keurig en volgens schema onderhouden. De laatste onderhoudsservice
is uitgevoerd bij 107.632 kilometer. Het volgende onderhoud dient pas plaats te vinden bij 137.642 kilometer. De APK keuring is nog geldig tot en
met 17-01-2021. Hiermee bieden wij de V40 rijklaar aan inclusief 6 maanden landelijke garantie.
Het interieur van de V40 is ook compleet R-Design uitgevoerd (lederen R-design stuurwiel, aluminium afgewerkte interieurdelen, zwarte
hemelbekleding en digitaal instrumentenpaneel). Volvo heeft op het gebied van zitcomfort een naam hoog te houden en deze uitstekend zittende
half lederen/alcantara bekleden sportstoelen doen daar niet voor onder. Ze bieden een goede (zijlingse) steun en bieden uitstekend comfort op
lange ritten.
Naast de complete standaarduitrusting is de Volvo voorzien van een aantal ﬁjne extra opties als parkeersensoren aan de achterzijde in combinatie
met een achteruitrijcamera en ﬁjn voor in de winter het voorverwarmingsinstallatie systeem. Verder omvat de standaarduitrusting: full map Volvo
RTI navigatiesysteem met bluetooth autotelefoon, radio/cd-speler met bluetooth audiostreaming, automatisch geregelde airconditioning, cruise
control, lederen multifunctioneel stuurwiel, elektrisch bedienbare ramen voor en achter, elektrisch bedienbare en inklapbare buitenspiegels,
lichtsensor, digitaal instrumentendisplay, ISOFIX aansluitingen, start en stop systeem, Volvo City Safety Autonomous Emergency Braking,
spraakbediening, ABS, front airbags, side airbags, voetgangers airbag enz..
De originele boordmap van de Volvo is aanwezig met daarin de bijbehorende instructieboekjes, afgestempeld onderhoudsboekje, twee sleutels op
afstandbediening en het NAP certiﬁcaat.

