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Volvo S60
2.4 Drivers Edition
Bouwjaar:

2010 (8 januari 2010)

Massa:

1.403 kg

Max trekgewicht:

1.600 kg

Tellerstand:

198.459 km

Bekleding:

Leder

Carrosserie:

Sedan

Brandstof:

Benzine

Kenteken:

25-KJB-5

Transmissie:

Handgeschakeld

Vermogen:

141 PK

€ 6.940,Exterieur
bi-xenon koplampen

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Lichtmetalen velgen 17"

mistlampen voor

Parkeersensor achter

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Elektronische remkrachtverdeling

Getint glas

Koplampen adaptief

koplampreiniging

Metaalkleur

Infotainment
Audioinstallatie met cd-speler

Stuurwiel multifunctioneel

Interieur
Lederen bekleding

Achterbank in delen neerklapbaar

Aluminium interieur afwerking

Armsteun achter

Armsteun voor

Binnenspiegel automatisch dimmend

Boordcomputer

Buitentemperatuurmeter

Cruise control

Electronic climate controle

Elektrische ramen voor en achter

Hoofdsteunen actief

Hoofdsteunen voor en achter

Lederen stuurwiel

Lederen versnellingspook

Regensensor

Sportstoelen

Sportstuur

Stuurbekrachtiging

Stuur verstelbaar

Voorstoelen verwarmd

Veiligheid
Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Anti Blokkeer Systeem

Anti doorSlip Regeling

Elektronisch Stabiliteits Programma

Side Impact Protection System

De Volvo S60 blijft nog steeds een bijzonder ﬁjne reisauto welke echte solide Volvo gevoel biedt.
Deze S60 is voorzien van de ﬁjne vijfcilinder benzinemotor met 140 PK en 220 NM koppel, deze combinatie weet de Volvo zonder veel drama goed
van zijn plek te brengen.
Met de aanwezige trekhaak mag de auto 1.600 KG (geremd trekken) en is dus bij uitstek geschikt om uw caravan of boot mee te trekken.
Door de jaren heen is de auto keurig onderhouden.
Het laatste onderhoud is uitgevoerd .
De complete uitrusting omvat onder andere: automatische airconditioning, cruise control, lederen bekleding, stoelverwarming voor de
voorstoelen, middenarm steun voor, elektrische ramen rondom, elektrische spiegels inclusief verwarming, trekhaak, 17” lichtmetalen velgen,
front- en zijairbags, antiblokkeersysteem (ABS), enz… Onderhoudshistorie, twee sleutels en Nationale autopas aanwezig.
Als u al weet dat dit de auto is die u wilt hebben, dan hoeft u niet langer te wachten.
U kunt nu al besluiten om deze Volvo S60 te kopen.
Wij reserveren de auto dan voor u en nemen zo snel mogelijk contact met u op.

