Volvo V40 1.6 t2 summum - full options

Disclaimer:
Ondanks de zorg die door ons aan de correcte invoer van de gegevens van de aangeboden occasions en de gegevens van nieuwe auto's, merken, types, nieuws etc. besteed wordt,
kunnen wij niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies, onvolkomenheden in de gegevens. Bezoekers en/of gebruikers van onze site
kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door ons aangeboden informatie en prijzen, of de gevolgen van eventuele via de informatie ontstane transacties.

Aangeboden door

R&M Autoverkoop
De Zompe 4a
4353 RT
rmautoverkoop@zeelandnet.nl
06 - 155 48 468

Merk

Volvo

Model

V40

Uitvoering

1.6 t2 summum - full options

Prijs

€ 14.950

Bouwjaar

05-2014

Carrosserie

Stationwagen

Brandstof

Benzine

Kleur

Zwart

Kenteken

7Z-LF-93

Kilometerstand

129.435 km

Transmissie

Handgeschakeld

Motorinhoud

1.596

Vermogen

120 kW

Gewicht

1.267 kg

Informatie:
Volvo V40 1.6 T2 Summum - FULL OPTIONS

Disclaimer:
Ondanks de zorg die door ons aan de correcte invoer van de gegevens van de aangeboden occasions en de gegevens van nieuwe auto's, merken, types, nieuws etc. besteed wordt,
kunnen wij niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies, onvolkomenheden in de gegevens. Bezoekers en/of gebruikers van onze site
kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door ons aangeboden informatie en prijzen, of de gevolgen van eventuele via de informatie ontstane transacties.

Kenteken: 7-ZLF-93
APK tot: 20-05-2022
Tellerstand: 129435 KM
Carrosserievorm: Hatchback
Aantal deuren: 5
Brandstofsoort: Benzine
Bouwjaar: 2014
Transmissie: Handgeschakeld
Kleur: zwart
Motorinhoud: 1596 cc
Aantal cilinders: 4
Motorcode: B4164T4
Vermogen: 88 kW
Ledig gewicht: 1267 kg
Max. trekgewicht: 1300 kg
Aantal zitplaatsen: 5
Verbruik: 5.3 l/100 km
Lengte: 437 cm
BTW/Marge: Marge, de BTW is niet aftrekbaar
Motorrijtuigenbelasting: € 159 - 179 per kwartaal

Comfort
Boordcomputer
Cruise control
Regensensor
Exterieur
Buitenspiegels elektr. met geheugen
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
Chroom delen exterieur
Dakspoiler
Keyless entry
LED achterlichten
Lichtmetalen velgen 17"
Verlaagde carrosserie
Verwarmde voorruit
Infotainment
Multimedia-voorbereiding

Disclaimer:
Ondanks de zorg die door ons aan de correcte invoer van de gegevens van de aangeboden occasions en de gegevens van nieuwe auto's, merken, types, nieuws etc. besteed wordt,
kunnen wij niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies, onvolkomenheden in de gegevens. Bezoekers en/of gebruikers van onze site
kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door ons aangeboden informatie en prijzen, of de gevolgen van eventuele via de informatie ontstane transacties.

Radio-CD/MP3 speler
Stuurwiel multifunctioneel
Interieur
Achterbank in delen neerklapbaar
Airco (automatisch)
Armsteun achter
Armsteun voor
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Binnenspiegel automatisch dimmend
Elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen
Elektrische ramen voor en achter
Hoofdsteunen actief
Lederen bekleding
Lederen stuurwiel en versnellingspook
Lendesteunen (verstelbaar)
Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
Stuur verstelbaar
Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
Voorstoelen verwarmd
Milieu
Start/stop systeem
Overige
Achteropkomend verkeer waarschuwing
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
Autonomous Emergency Braking
Bestuurdersairbag
Bots herkenning en activatie
Brake Assist System
Elektronisch Stabiliteits Programma
Elektronische remkrachtverdeling
Hoofd airbag(s) achter
Hoofd airbag(s) voor
Knie airbag(s)
Passagiersairbag
Zij airbag(s) voor
Veiligheid
Alarm klasse 1(startblokkering)
Alarm klasse 3
Disclaimer:
Ondanks de zorg die door ons aan de correcte invoer van de gegevens van de aangeboden occasions en de gegevens van nieuwe auto's, merken, types, nieuws etc. besteed wordt,
kunnen wij niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies, onvolkomenheden in de gegevens. Bezoekers en/of gebruikers van onze site
kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door ons aangeboden informatie en prijzen, of de gevolgen van eventuele via de informatie ontstane transacties.

Bandenspanningscontrolesysteem
Hill hold functie
Voetgangersairbag

COMPLEET DEALERONDERHOUDEN !
R&M Autoverkoop bestaat inmiddels al vele jaren als autobedrijf op
Walcheren. Het is het resultaat van een uit de hand gelopen hobby
van Ronald Maljers en Milko Peterse. Wij zijn een universeel autobedrijf
waar zeer duidelijk de nadruk ligt op service en kwaliteit! Door onze
ervaring en onze technische kennis kunnen wij mooie en zeer goede
auto's aanbieden. Dit kunnen wij tegen zeer aantrekkelijke prijzen. Alle
auto's worden COMPLEET NAGEKEKEN, krijgen een GROTE
ONDERHOUDSBEURT en een NIEUWE APK voor slechts 495,- Bij iedere
verkoop ontvangt u tevens een NATIONALE AUTOPAS zodat u er
verzekerd van bent dat uw nieuwe voertuig een betrouwbare en
geregistreerde kilometerstand heeft. Mocht uw auto er niet tussen
staan, dan kunt u ons ook een zoekopdracht geven. Wij zoeken de
geschikte occassion voor u! Wij hebben al meerdere mensen vol
tevredenheid kunnen helpen. Wij zijn een RDW-erkend autobedrijf. Inruil
van uw auto is mogelijk. Tevens kunnen wij de financiering van uw
aankoop laten verzorgen.
R&M Autoverkoop
De Zompe 4A
4353RT Serooskerke (W)
0615548468
rmautoverkoop@zeelandnet.nl
www.rmautoverkoop.nl/
Meer informatie
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Topsnelheid: 195 km/u
CO2 uitstoot: 124 g/km
Energielabel: B
APK: gekeurd tot mei 2022
Motorrijtuigenbelasting: € 163 - 183 per kwartaal

Disclaimer:
Ondanks de zorg die door ons aan de correcte invoer van de gegevens van de aangeboden occasions en de gegevens van nieuwe auto's, merken, types, nieuws etc. besteed wordt,
kunnen wij niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies, onvolkomenheden in de gegevens. Bezoekers en/of gebruikers van onze site
kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door ons aangeboden informatie en prijzen, of de gevolgen van eventuele via de informatie ontstane transacties.

Opties:
Comfort & interieur
Achterbank neerklapbaar
Airconditioning
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Centrale deurvergrendeling afstandbediend
Climate control
Cruise Control
Elektrisch bedienbare ramen voor en achter
Elektrisch bedienbare bestuurdersstoel met geheugen
Elektrisch bedienbare buitenspiegels
In hoogte verstelbaar stuur
Lederen stuurwiel
Middenarmsteun achter
Middenarmsteun voor
Radio/CD speler
Stoelverwarming bestuurder
Stoelverwarming voor
Exterieur
Lichtmetalen velgen (17")
Verlaagd
Verwarmde buitenspiegels
Veiligheid
Airbag bestuurder
Airbags voor
Alarmsysteem klasse I
Alarmsysteem klasse III
Anti blokkeer systeem
Automatisch dimmende binnenspiegel
Automatische Stabiliteits Controle
Bandenspanningscontrole
Knieairbag(s)
Regensensor
Startonderbreking
Stuurbekrachtiging
Traction control
Voorruitverwarming
Zij-airbags voor

Disclaimer:
Ondanks de zorg die door ons aan de correcte invoer van de gegevens van de aangeboden occasions en de gegevens van nieuwe auto's, merken, types, nieuws etc. besteed wordt,
kunnen wij niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies, onvolkomenheden in de gegevens. Bezoekers en/of gebruikers van onze site
kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door ons aangeboden informatie en prijzen, of de gevolgen van eventuele via de informatie ontstane transacties.

Overig
Boordcomputer

Disclaimer:
Ondanks de zorg die door ons aan de correcte invoer van de gegevens van de aangeboden occasions en de gegevens van nieuwe auto's, merken, types, nieuws etc. besteed wordt,
kunnen wij niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies, onvolkomenheden in de gegevens. Bezoekers en/of gebruikers van onze site
kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door ons aangeboden informatie en prijzen, of de gevolgen van eventuele via de informatie ontstane transacties.

