VOLVO V40 CROSS COUNTRY 1.6 T4 180PK MOMENTUM

Algemeen
Merk

Volvo

Model

V40

Type

Cross Country
1.6 T4 180PK
Momentum

Bouwjaar

2014

Kilometerstand

127.681

Brandstof

Benzine

Vermogen

179 PK

UITGEBREIDE INFOMATIE
Datum eerste registratie

03-06-2014

Kenteken

8TVF62

Aantal deuren

5

Laadvermorgen

624 Liter

Cilinderinhoud

1596 CC

Aantal cilinders

4

Aantal versnellingen

6

Kleur

metallic

Intererieur

Zwart

Gewicht

1286" KG

Max. Trekgewicht

1300 KG

Laadvermorgen

624 Liter

BTW / Marge

Marge

Verbruik stad

7 L/100KM

Verbruik snelweg

4.7 L/100KM

APK
Bekleding

Stof

€ 17.435,-

SCHAEPKENS, mobiliteit sinds 1979

Klimmenderstraat 110
6343AE Klimmen
T : 045-4052896
E : info@schaepkens.nl
W : www.schaepkens.nl

OPMERKINGEN

ACCESSORIES
12V aansluiting bij bekerhouders in de
middenconsole en in de achterzijde
middenconsole
ABS (Antilock Brake System)
Airconditioning - Electronic Temperature
Control, single zone met pollenfilter

Armsteun met opbergruimte tussen de
voorstoelen
Automatisch dimmende binnenspiegel

17" Larenta lichtmetalen velgen in Silver
Bright met 225/50 R17 banden
Airbags voor bestuurder en passagier met
dual stage werking
Approach verlichting. In- en
exterieurverlichting wordt via de
afstandsbediening geactiveerd om de directe
omgeving te verlichten
Audiobediening in stuurwiel
Automatische gordelaanspanners op alle
zitplaatsen
Bandenreparatieset (m.b.v. compressor)

Automatische portiervergrendeling zodra
snelheid > 7km/h (te activeren via menu)
Boordcomputer
Buitentemperatuurmeter en digitale klok
Centrale deurvergrendeling met behulp van
City Safety systeem, geavanceerd
de afstandsbediening
remassistent systeem met hulp van
lasertechnologie
Comfortsluiting en -opening, m.b.v. de
Cruise Control
afstandsbediening is het mogelijk alle ramen
te openen of sluiten
Dagrijverlichting met gloeilampen onderin
Driespaaks stuurwiel in hoogte en axiaal
de voorbumper
verstelbaar
Dynamic chassis
EBA (Emergency Brake Assist) met EBL
(Emergency Brake Light) en EBD (Electronic
Brake Distribution)
Eerste hulp kit en gevarendriehoek
Electronic Climate Control, dual zone.
Inclusief gekoeld dashboardkastje
Elektrisch bedienbare en verwarmbare
Elektrisch bedienbare ramen voor en achter
buitenspiegels
(met blokkeerfunctie achter)
Elektrische stuurbekrachtiging
Elektrisch inklapbare buitenspiegels met
grondverlichting en LED richtingaanwijzers
ESC met advanced stability control, torque
Herinnering dragen veiligheidsgordels voor
vectoring, engine drag control en STC
en controle op dragen veiligheidsgordels
achter
High Performance dakspoiler
Hill Start Assist - wegrijassistent bij een
hellingshoek groter dan 2 graden

Home Safe verlichting. Met gebruikmaking
IDIS (Intelligent Driver Information
van de verlichtingshendel blijft dimlicht
System)
branden bij het verlaten van de auto
Inflatable Curtains, gordijnairbags
In hoogte verstelbare bestuurderstoel met
verstelbare lendesteun
In hoogte verstelbare passagierstoel met
Instaplijsten voorportieren
verstelbare lendesteun
ISO-fix bevestigingspunten buitenste
Kinderslot op de achterportieren
zitplaatsen achter
Kledinghaken (plafond achter en
Knie airbag bestuurder
hoofdsteun passagiersstoel)
Laadvloer met twee niveaus en
LED Dagrijverlichting onderin de
boodschappentashouder
voorbumper
LED verlichting voor de achterlichten en de
Lindholmen T-Tec/Textiel bekleding met
kentekenplaatverlichting
armsteun achter en inklapbare bekerhouders
in de middelste zitting
Metallic lak
Met leder beklede handremgreep
Met leder beklede versnellingspookknop
Met leder bekleed stuurwiel
met Silk Metal inleg
Neerklapbare achterbank 40/60
Parkeerticket houder bij de voorruit en
pennen- & creditcard houder in
dashboardkastje
Performance Audio: RDS radio, CD-speler
Raamomlijsting in Glossy Black finish
(MP3/WMA compatibel), 2x25 Watt versterker,
4 Performance luidsprekers in de
voorportieren en AUX ingang
RAB (Ready Alert Brakes)
Regensensor
Remregeneratie
Rollcover over de bekerhouders in de
tunnelconsole
Ruitensproeierkoppen in exterieurkleur
Sensus navigatie. Geïntegreerd hard-disk
navigatiesysteem.
Silk Metal frame rond het toetsenpaneel in
Silk Metal inleg in het stuurwiel
de middenconsole
SIPS® (Side Impact Protection System) met
Skid-plate (beschermingslijst) voor en
SIPS®bags (zij-airbags in de voorstoelen)
achter
Solid lak
Speed limiter
Spiegelkappen in Glossy Black finish
Start/Stop systeem
Tankdop geïntegreerd in tankklepje
Textiel vloermatten
TPMS - Tire Pressure Monitoring System
TSA (Trailer Stability Assist). Is geactiveerd
indien de auto van een Volvo trekhaak wordt
voorzien
Twee verlichte make-up spiegels
Uitlaateindpijp links en rechts
Verlichting achter middenconsole, in
Versnellingsppooknop met verlichting
dashboardkastje, links in bagageruimte en
sfeerverlichting voorin
Voetgangersairbag om de gevolgen voor een Volvo Sensus: 5 inch kleurenscherm voor
voetganger bij een aanrijding te beperken
bediening van klimaat, audio, auto menu en
optioneel RTI navigatie en/of Bluetooth
telefoonsysteem
WHIPS (Whiplash Protection System) in de
Zilverkleurige roofrails
voorstoelen

