Info fiche
Sterckx - De Smet

Volvo V40
V40 Sport Edition D2 Geartronic + Navi + Winter Pack + ....

582139
Catalogusprijs (incl. BTW): € 22.450
Uw voordeel: € 0
Prijs: € 22.450
BTW aftrekbaar: Ja

Technisch
Kilometerstand (km)
Eerste inschrijving
Vermogen (kW)
Deuren
Uitstoot (g/km)
Gemiddeld verbruik (l/100km)
Kleur

17838
5/2019
88
5
118
4.5
Metallic Grijs

Opties
143 Sportstuur
334 Financieringsmethode
424 Regensensor
433 Elektrisch inklapbare buitenspiegels
62 Cruise control
67 Garantie

Extra's
Verwarmbare en elektrisch verstelbare buitenspiegels
Centrale armsteun vooraan
Volvo Sensus met 5 inch kleurenscherm voor
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Extra's
menubedieningen
R-Design aluminium sportpedalen
R-Design schakelpookknop met verlichting
Semi-automatische klimaatregeling
Pedestrian airbag (voetgangersairbag)
City Safety systeem incl. actieve remassistentie
Design radiatorrooster met chroom rand en met horizontale
lamellen in Glossy Black
LED koplampen met geïntegreerde dagrijlichten en
automatische hoogteregeling
Performance audiosysteem met radio-CD. AUX-aansluiting
en 4 luidsprekers
Elektrisch inklapbare buitenspiegels met instapverlichting
Digitaal en adaptatief bestuurdersdisplay met drie
verschillende weergavethema's
Cruise control
Buitenspiegelkappen in Silk Metal
Silk Metal inleg in de deurpanelen en boven het
dashboardkastje
Centrale armsteun achteraan en uitklapbare bekerhouders
in de middelste zitting
Comfort bestuurderszetel met lendensteun en manueel
bediende hoogteregeling
Comfort passagierszetel met lendensteun en manueel
bediende hoogteregeling
R-Design handremgreep met leder bekleed en
contrasterend stiksel
Verschuifbare armsteun vooraan
R-Design vloermatten vooraan en achteraan
Automatisch dimmende binnenspiegel in "frameless" design
Lichtmetalen velgen 17" Ixion III met 225/45 R17 banden
klasse A
Dynamic chassis
R-Design sportstuur bekleed met geperforeerd leder en
contrasterend stiksel
Stuurwielbediening voor audiosysteem en cruise control
R-Design bumperdiffusor achteraan met twee ronde uitlaten
R-Design logo op de achterklep
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Extra's
Regensensor met instelbare gevoeligheidsgraad
R-Design aluminium instaplijsten vooraan
Silk Metal zijruitomlijsting
VOLVO V40 D2 SPORT EDITION AUTOMAAT + SENSUS
NAVIGATIE + HANDSFREE + BLUETOOTH + LED + CRUISE
CONTROL + AUDIO BEDIENING AAN STUUR + AUDIO HIGH
PEFORMANCE + ....

Verwarmbare en elektrisch verstelbare buitenspiegels
Centrale armsteun vooraan
Volvo Sensus met 5 inch kleurenscherm voor
menubedieningen
R-Design aluminium sportpedalen
R-Design schakelpookknop met verlichting
Semi-automatische klimaatregeling
Pedestrian airbag (voetgangersairbag)
City Safety systeem incl. actieve remassistentie
Design radiatorrooster met chroom rand en met horizontale
lamellen in Glossy Black
LED koplampen met geïntegreerde dagrijlichten en
automatische hoogteregeling
Performance audiosysteem met radio-CD. AUX-aansluiting
en 4 luidsprekers
Elektrisch inklapbare buitenspiegels met instapverlichting
Digitaal en adaptatief bestuurdersdisplay met drie
verschillende weergavethema's
Cruise control
Buitenspiegelkappen in Silk Metal
Silk Metal inleg in de deurpanelen en boven het
dashboardkastje
Centrale armsteun achteraan en uitklapbare bekerhouders
in de middelste zitting
Comfort bestuurderszetel met lendensteun en manueel
bediende hoogteregeling
Comfort passagierszetel met lendensteun en manueel
bediende hoogteregeling
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Extra's
R-Design handremgreep met leder bekleed en
contrasterend stiksel
Verschuifbare armsteun vooraan
R-Design vloermatten vooraan en achteraan
Automatisch dimmende binnenspiegel in "frameless" design
Lichtmetalen velgen 17" Ixion III met 225/45 R17 banden
klasse A
Dynamic chassis
R-Design sportstuur bekleed met geperforeerd leder en
contrasterend stiksel
Stuurwielbediening voor audiosysteem en cruise control
R-Design bumperdiffusor achteraan met twee ronde uitlaten
R-Design logo op de achterklep
Regensensor met instelbare gevoeligheidsgraad
R-Design aluminium instaplijsten vooraan
Silk Metal zijruitomlijsting
VOLVO SELEKT GARANTIE + ASSISTANCE !!!
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