Volvo XC90 3.2 Momentum | Standverwarming | Trekhaak | 2006

Unieke mooie Volvo XC90 3.2 Momentum met Standverwarming en Afneembare Trekhaak.Auto is

Kenteken

31TNRF

Merk

Volvo

Model

XC90

krachtige motor geeft deze auto zijn sportieve prestaties. Het met leer beklede interieur geeft deze auto

Type

3.2 Momentum | Standverwarming | Trekhaak |

een gedistingeerde uitstraling. Bij de rijke uitrusting horen ook 17 inch lichtmetalen velgen, aluminium

Carrosserie

SUV

Aantal deuren

5

Kilometerstand

304605

u klaar moet staan. U hoeft nooit meer te krabben en de koude start behoort tot het verleden. Het drukke

Brandstof

Benzine

verkeer eist onderweg al uw aandacht op. Daarom is het goed dat deze Volvo is voorzien van diverse

Transmissie

Automaat

Aantal versnellingen

6

dealer onderhouden Dit betreft een meeneemprijs zonder garantie.Vijf deuren bieden ruim toegang tot
deze riante gezinsauto, deze dealeronderhouden Volvo XC90 is in 2006 nieuw geleverd in Nederland en
heeft 304605 kilometer op de teller staan. Deze dealeronderhouden auto is van de eerste eigenaar. Een

dakrailing, getint glas, verstelbare lendesteunen, elektrisch bediende ramen, elektrisch inklapbare
buitenspiegels en armsteun voorin. Harder en zachter met een druk op de knop: de audiobediening op
het stuurwiel maakt het mogelijk. Met de standkachel stelt u vooraf in wanneer de auto opgewarmd voor

systemen die u assisteren tijdens de rit. Een automatisch inschakelbare verlichting neemt het waar als
het donker wordt of gaat schemeren, en schakelt dan automatisch de verlichting in. Op dezelfde manier

Basiskleur

groen

harder gaat regenen zet hij de ruitenwissers ook in een snellere stand. En de parkeersensoren achter

Laksoort

metallic

helpen u om strak en veilig in te parkeren. Cruise control houdt automatisch de ingestelde snelheid vast.

Bouwjaar

2006

max. Trekgewicht

2250

&quot;ziet&quot; de regensensor de eerste spatjes regen en schakelt dan de ruitenwissers in, en als het

Het is een ideaal hulpmiddel om lange ritten comfortabeler te maken. Ook lederen versnellingspook,
lederen stuur, automatisch dimmende binnenspiegel, boordcomputer, centrale deurvergrendeling met

Massa

1960

deze Volvo XC90 samen. Een kortere remweg verkleint de kans op een aanrijding. Brake assist helpt

Aantal cilinders

6

actief mee tijdens een noodstop. Als u meer wilt weten over deze Volvo, dan vertellen we u dat graag.

Cilinder inhoud

3192

Vermogen KW

175

Vermogen PK

238

wordt op naam overgeschreven en tevens heeft de auto een pre inspectie en vloeistof controle gehad.

Aantal zitplaatsen

5

Onderhoud en aanvullende garantiepakketten bieden wij u graag tegen meerprijs aanWij rekenen

Interieurkleur

Donker grijs

Bekleding

Leder

NAP label

j

033-2472791. verkoop@autohuisdepoort.nlAlle moeite is genomen om de informatie op internet zo

Onderhoudsboekjes

dealer

nauwkeurig en actueel mogelijk weer te geven. Fouten zijn echter nooit uit te sluiten. Vertrouw daarom

100% onderhouden

Ja

Prijs

€ 8450

afstandsbediening en bagage afdekhoes zijn aan boord. De nieuwste veiligheidssystemen komen in

Belt of mailt u ons vandaag nog?

Van harte welkom bij Autohuis de Poort! De prijs voor deze auto is inclusief een geldige APK. De auto

&euro; 95,00 afleverkosten, deze kosten zitten al verwerkt in de prijs van de auto. Informeer hiernaar bij
de verkoopadviseur.OPENINGSTIJDEN: 9.00 UUR TOT 17:00 uur. Zaterdag 9.00 uur tot 17.00 uur.
Voor informatie , Autohuis de Poort Woudenberg, Europaweg 2, 3931 NJ, telefoonnummer

niet alleen op deze informatie, maar controleer bij aankoop de zaken die uw beslissing zouden kunnen
be&iuml;nvloeden.
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