Autobedrijf van Gorkum
De Linge 45 | 8253PJ Dronten | Tel: 0321-380381
Email: verkoop@dvangorkum.nl | Website: www.dvangorkum.nl

Volvo XC60 2.0 T5 AWD Inscription Plus Panorama
Luchtvering Pilot assist Head-Up etc. (TK-011-P)
Bouwjaar
Km. stand
Brandstof
Carrosserie
Kleur
Gewicht
Motor
Transmissie
APK
Wegenbelasting
1e eigenaar
achterbank neerklapbaar (ongelijke
delen)
adaptive cruise control
Alarm
anti overhel assistent
Automaat
bestuurdersairbag
Boordcomputer
Brake Assist System
Buitenspiegels elektronisch verstelbaar
chroom delen exterieur
DAB ontvanger
dimlichten automatisch
elektrisch glazen panorama-dak
elektrisch verstelb. passagiersstoel met
geheugen
elektrische kofferklep
Elektronische remkrachtverdeling
hill hold functie
hoofdsteunen actief
knie airbag(s)
LED dagrijverlichting
lederen stuurwiel
luchtvering
middenarmsteun voor
Navigatiesysteem
panoramadak
passagiersairbag
Regensensor
spraakbediening
stuurwiel multifunctioneel
verkeersbord detectie
voorstoelen in hoogte verstelbaar
zij airbag(s) voor
1e eigenaar

achterbank in delen neerklapbaar
achteropkomend verkeer waarschuwing
afdaal assistent
Anti Blokkeer Systeem
audio installatie
Autonomous Emergency Braking
binnenspiegel automatisch dimmend
bots herkenning en activatie
buitenspiegels elektrisch inklapbaar
buitenspiegels met verlichting
connected services
dakrails
Electronic climate controle
elektrisch inklapbare spiegels
Elektrisch verstelbare voorstoel(en)
Elektrische ramen voor
grootlicht-assistent
hoofd airbag(s) achter
houtafwerking interieur
Koplampsproeiers
LED koplampen
Lendesteunen (verstelbaar)
luxe lederen bekleding
Middenarmsteun voor
Niveauregeling
Park Distance Control
radio CD speler
rijstrooksensor met correctie
start/stop systeem
Traction control
vermoeidheids herkenning
voorstoelen verwarmd
onderhoudsboekjes aanwezig

Prijs € 69.945,-

2018-06
14.891 km
Benzine (7.5)
SUV (5 deurs)
Grijs
1.712 kg
4 cyl. 2.0 (184kW / 252pk)
Automaat
Ja (14-06-2022)
€ 245,00 - € 276,00 / € 980,00 - € 11
Achterbank met armsteun
achteruitrijcamera
Airbag(s)
Anti doorSlip Regeling
audio installatie premium
bandenspanningscontrolesysteem
Bluetooth telefoonvoorbereiding
bots waarschuwing systeem
buitenspiegels elektrisch verstel- en
verwarmbaar
centrale deurvergrendeling
Cruise control
dealer onderhouden
elektrisch bedienbare achterklep met
sensorsturing
elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met
geheugen
Elektrisch verwarmde stoelen
Elektronisch Stabiliteits Programma
head-up display
hoofd airbag(s) voor
keyless entry
LED achterlichten
Lederen bekleding
Lichtmetalen velgen
middenarmsteun achter
multimedia-voorbereiding
onderhoudsboekjes aanwezig
Parkeersensor achter
Radio-voorbereiding
Side Impact Protection System
stoel ventilatie voor
uitwijk assistent
volledig digitaal instrumentenpaneel
WiFi voorbereiding
dealer onderhouden

incl. BTW
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