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Volvo V70 1.6 D2 Summum 140PK automaat (1-SJJ-30)
Bouwjaar
Km. stand
Brandstof
Carrosserie
Kleur
Gewicht
Motor
Transmissie
APK
Wegenbelasting
ABS
Achteropkomend verkeer waarschuwing
Airbag(s) hoofd achter
airco (automatisch)
Anti Blokkeer Systeem
Armsteun achter
Audio installatie premium
Autotelefoonvoorbereiding met
Bluetooth
bagage-scheidingsnet
Binnenspiegel automatisch dimmend
Bi-xenon koplampen
(+koplampreiniging)
Bots herkenning en activatie
buitenspiegels elektr. met geheugen
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
Buitenspiegels verwarmbaar
Centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening
Cruise control
dealer onderhouden
Electronic Brake Distribution
Elektrisch bedienbare achterklep
elektrisch verstelbare bestuurdersstoel
elektrisch verstelbare stoel(en) met
geheugen
ESP
incl boekjes
LED dagrijverlichting
Lederen interieurdelen
lederen stuurwiel en versnellingspook
lichtmetalen velgen multi-spaaks 18"
Metallic lak
navigatiesysteem full map + hard disk
Parkeersensor achter
passagiersstoel in hoogte verstelbaar
Side Impact Protection System
Start/stop systeem
Stuurwiel multifunctioneel
Verwarmde voorruit
voorstoelen verwarmd
xenon koplampen (+koplampreiniging)
onderhoudsboekjes aanwezig

Accident Avoidance System
Airbag bestuurder
Airbag(s) hoofd voor
aluminium interieur afwerking
Anti Slip Control
Audio installatie
audio-navigatie full map
bagagedek
Bagage-scheidingsnet
bi-xenon koplampen
Bluetooth telefoonvoorbereiding
Bots waarschuwing systeem
buitenspiegels elektrisch inklapbaar
Buitenspiegels met verlichting
bumpers en spiegels in car.kleur
chroom delen exterieur
dakrails
Dimlichten automatisch
Electronic climate controle
Elektrisch glazen schuif-/kanteldak
Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel
met geheugen
elektrische ramen achter
glazen schuif-/kanteldak
isofix bevestiging voor kinderzitjes
LED dagrijverlichting
lederen stuurwiel
Lendesteunen (verstelbaar)
Luxe lederen bekleding
Multimedia-voorbereiding
Navigatie-systeem full map + hard disk
Parkeersensor voor
Regensensor
Sportonderstel
Startblokkering
Traction control
voorstoelen in hoogte verstelbaar
Voorstoelen verwarmd
zeer mooie en technisch goed
onderhouden auto
dealer onderhouden

2013-10
204.845 km
Diesel (4.2)
Stationwagen (5 deurs)
Blauw
1.503 kg
4 cyl. 1.6 (84kW / 115pk)
Automaat 6 versnellingen
Ja (14-06-2019)
€ 397,00 - € 422,00 / € 1588,00 - € 1
achterbank in delen neerklapbaar
Airbag passagier
Airbag(s) side voor
Aluminium interieur afwerking
APK
audio installatie premium
Autonomous Emergency Braking
Bagagedek
binnenspiegel automatisch dimmend
bi-xenon koplampen
(+koplampreiniging)
Boordcomputer
Brake Assist System
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
buitenspiegels verwarmbaar
centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening
Chroom delen exterieur
Dakrails
DVD speler
Electronic Stability Program
elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met
geheugen
Elektrisch verstelbare passagiersstoel
Elektrische ramen voor
Hoofdsteunen actief
Koplampen adaptief
Lederen bekleding
Lederen stuurwiel
Lichtmetalen velgen 17"
metaalkleur
nationale autopas
onderhoudsboekjes aanwezig
parkeersensor voor en achter
Ruitensproeiers verwarmbaar
Spraakbediening
Stuurbekrachtiging
Versnellingspook
Voorstoelen in hoogte verstelbaar
Wis-/was installatie voor koplampen
zeer nette auto
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Prijs € 10.750,-

Marge

