Volvo XC40 2,0 · D3 150 Momentum aut.
Pris: 399.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2019

1. indreg:

09/2018

Kilometer:

44.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Hvid

Antal døre:

5

Veludstyret XC40 med Panoramatag og Adaptiv fartpilot Modelår 2019. -Panorama el-soltag med el-solgardin -360 graders kamera
(bird-eye view) -IntelliSafe Assist -Adaptiv Fatpilot -BLIS - Blinkvinkelsassistent -Lane Assist -DAB+ radio -High Performance lydanlæg
-Smartphone Link (Apple CarPlay & Android Auto) Bemærk at navigation kan benyttes igennem Smartphone Link. 18" alufælge · 2
zone klima · fjernb. c.lås · kørecomputer · infocenter · startspærre · auto. nedbl. bakspejl · udv. temp. måler · sædevarme · højdejust.
forsæder · 4x el-ruder · 360° kamera · bakkamera · automatisk start/stop · el betjent bagklap · elektrisk parkeringsbremse ·
multifunktionsrat · håndfrit til mobil · bluetooth · musikstreaming via bluetooth · digitalt cockpit · android auto · apple carplay · usb
tilslutning · armlæn · isofix · bagagerumsdækken · kopholder · dellæder · læderrat · automatisk lys · fjernlysassistent · led kørelys · fuld
led forlygter · abs · esp · servo · automatisk nødbremsesystem · ikke ryger · service ok · diesel partikel filter · skiltegenkendelse · dab+
radio · el-klapbare sidespejle. Denne bil kan også leases · kontakt os for nærmere information. Vi tilbyder attraktive priser på
finansiering med og uden udbetaling. Kontakt os · så laver vi hurtigt en beregning. Carplace.dk - Tlf: 69 155 888
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume: 2,0

Effekt: 150 HK.

Forhjulstræk

Længde: 443 cm.

Cylinder: 4

Moment: 320

Gear: Automatgear

Bredde: 186 cm.

Antal ventiler: 16

Topfart: 200 ktm/t.

Højde: 166 cm

0-100 km/t.: 10,20 sek.

Vægt: 1.574 kg.

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.

Carplace A/S - Vølundsvej 1 - 3400 Hillerød Tlf.: (+45) 69 15 58 88 - Email: salg@carplace.dk

Økonomi
Tank: 54 l.
Km/l: 22 l.
Ejerafgift:
DKK 4.380

