CARYNCAR.COM

+32 9 372 00 86

Onafhankelijke Volvo specialist

VOLVO XC90 B5 AWD
B5 AWD - MILD HYBRID - R-DESIGN - 360° CAMERA - HARMAN KARDON - KEYLESS - HEAD up DISPLAY - PANODAK MODEL 2021

VERKOCHT

Model:

XC90 B5 AWD

Modeljaar:

2021

Bouwjaar:

08/2020

Brandstof:

Elektrisch/diesel

Km stand:

1 km

Aandrijving:

4x4

Transmissie:

Geartronic

Versnellingen:

8

Cilinders:

4

Emissieklasse:

Euro 6d-TEMP

Cilinderinhoud:

1969 cc

Pk:

235 pk

Kilowatt:

173 kw

Uitstoot:

151 g/km

Kleur:

Pebble Grey Metallic

Interieurkleur:

Donker Grijs

Zitplaatsen:

7

Aarzel niet en contacteer ons!
CARYNCAR.COM

+32 9 372 00 86

Grote Baan 62

sales@caryncar.com

9920 Lievegem

www.caryncar.com

OPTIEPACKS
DRIVER ASSIST PACK
LOUNGE PACK
R-DESIGN

INTERIEUR
Metal Mesh aluminium inlegpanelen in dashboard, tunnelconsole en deuren
8" Digitaal Dashboard met geïntegreerde boordcomputer
Geperforeerd lederen R-Design stuurwiel met schakelpaddles
R-Design aluminium sportpedalen
Verlichte aluminium deurdrempellijsten met R-Design logo
R-Design geperforeerd Nappa lederen binnenbekleding
12,3" instrumentenpaneel met volledig grafisch display
Elektrisch verstelbare voorzetels met geheugen voor de zitpositie en de elektrisch inklapbare buitenspiegels
Zwarte dakhemel
Exclusief en sportief geperforeerd lederen stuurwiel met Silk Metal inleg, contrasterende stiksels en R-Design logo
R-Design instaplijsten vooraan
Centrale armsteun achteraan met bekerhouders en opbergvak
Sportpedalen in geborsteld aluminium
R-Design sportzetels
Geperforeerd lederen R-Design stuurwiel
Geperforeerd lederen R-Design versnellingspookknop
R-Design aluminium pedalen
R-Design vloermatten, voor en achter
Personaliseerbare rijmodusinstellingen (Drive Mode Settings)
Rolluikje over de bekerhouders
Twee verlichte make-up spiegels vooraan

COMFORT & RIJPLEZIER
Voorzetels met verlengbaar zitkussen
Geheugenfunctie voor de zitpositie van de passagierszetel vooraan
Head-up display inclusief Distance Alert
Passagierszetel regelbaar in de hoogte
Elektrisch verstelbare zijsteunen en zitkussenlengte van de voorzetels
Zonneschermen voor ruiten achterdeuren
Elektrisch verstelbare lengte zitplaats van de bestuurderszetel
Elektrisch verstelbare lengte zitplaats van de passagierszetel
Elektrisch bediende, in 4 richtingen verstelbare lendensteun van de voorzetels
Elektrisch regelbare lendensteun voorzetels
Elektrisch verstelbare zitplaats bestuurder met geheugen, en geheugen voor de elektrisch inklapbare buitenspiegels
Elektrisch verstelbare zitplaats passagier vooraan
Elektrisch neerklapbare hoofdsteunen achteraan

Automatisch dimmende buitenspiegels en “frameless" binnenspiegel

VEILIGHEID & KINDERVEILIGHEID
Lane Keeping Aid: rijbaanassistent (actief bij snelheden tussen 65 en 200 km/u) incl. Run-off Road Mitigation: bescherming tegen bermongelukken met
stuurhulp en remingreep (actief bij snelheden tussen 65 en 140 km/u)
Oncoming Lane Mitigation: helpt de bestuurder om aanrijdingen met tegenliggers te vermijden door automatisch bij te sturen & Oncoming Mitigation by
Braking: automatisch remsysteem om de impact van een frontale botsing te beperken
Driver Alert Control (DAC): vermoeidheidsdetectie- en waarschuwingssysteem
Road Sign Information (RSI) met Speed Limiter: weergave van verkeersbordinformatie met inschakelbare snelheidswaarschuwing en automatische
snelheidsbegrenzer
Automatisch remmen na een aanrijding
City Safety systeem: waarschuwen voor/voorkomen van/impact beperken van aanrijdingen met andere voertuigen, met tegenliggers op kruispunten, met
voetgangers, fietsers en grote dieren (actief tot een snelheidsverschil van 50 km/u, ook in het donker), incl. actieve rem- en stuurhulp (Steer Assist
automatische stuurhulp actief tussen 50 en 100 km/u)
IntelliSafe Assist: Adaptive Cruise Control met Pilot Assist. Pilot Assist laat semi-autonoom rijden toe op wegen met wegmarkeringen bij snelheden tot
130 km/u.
IntelliSafe Surround: BLIS (Blind Spot Information System) dodehoekwaarschuwingssysteem, Rear Collision Warning met Prepared Front Safety Belts
(elektrische gordelspanners vooraan), en Cross Traffic Alert
Keyless
Isofix bevestigingspunten op de buitenste zitplaatsen van de achterbank
Uitschakelbare passagiersairbag
Bandenspanningscontrolesysteem (iTPMS)
Wettelijke veiligheidskit

AUDIO EN NAVIGATIE
Harman Kardon audiosysteem met 14 luidsprekers (4 tweeters, 2 midrange, 4 woofers, 3 full-range surround en 1 geventileerde subwoofer) en 600W 12kanaalsversterker
DAB+ (Digital Audio Broadcasting)
Smartphone integratie (Apple CarPlay® en Android Auto®), inclusief twee USB-aansluitingen vooraan | Toegang tot apps van derden zoals Spotify®,
Waze®, Google Maps® en WhatsApp®
I-Pod aansluiting
Gratis kaartupdates met Lifetime Volvo MapCare
Connectiviteit incl. webbrowser, internetradio, Internet Maps (on- en offline) en diverse web apps
Stuurwielbediening audiosysteem
Bluetooth® handsfree telefoonsysteem en audio streaming
Volvo Sensus Connect: 9" Touchscreen voor bediening klimaatregeling, audio, internetdiensten, apps, auto-instellingen en navigatie (optioneel).
Uitgebreide Voice control functionaliteit en tethering via Wi-fi of Bluetooth®
USB- en AUX ingang

KLIMAAT
ECC (Electronic Climate Control) met 4 klimaatzones, bedienbaar via touchscreen op de middenconsole en vanop de achterbank, inclusief koeling voor
dashboardkastje
Verwarmbaar stuurwiel
Clean Zone: interieurluchtkwaliteitssysteem met IAQS (Interior Air Quality Systeem met actieve koolstoffilter)
Verwarmbare zitplaatsen vooraan
Verwarmbare ruitensproeierkoppen

BAGAGERUIMTE
12V stopcontact in de bagageruimte

Elektrisch bediende achterklep
Nylon veiligheidsnet voor montage tussen achterbank en bagageruimte
Keyless Entry met handenvrij openen/sluiten van de achterklep, instapverlichting, verlichting in de deurhendels, en outdoor mini-afstandbediening

EXTERIEUR EN VERLICHTING
LED mistlampen vooraan met bochtverlichting
R-Design voorspoiler
High Gloss Black afwerking van de reflectoren in de achterbumper
R-Design onderbumper achteraan in High Gloss Black en koetswerkkleur
LED-koplampen met geïntegreerde T-vormige dagrijlichten en Active High Beam
Visuele Park Assist met 360° bovenaanzicht
Hoogglanzend zwart frame rond zijruiten
Dakrails in hoogglanzend zwarte afwerking
Hoogglanzend/Tech Matt zwarte designelementen vooraan
Getinte ruiten in achterdeuren en bagageruimte
Elektrisch bedienbaar panoramisch schuif- en kanteldak in 2 delen met geïntegreerd zonnescherm
Elektrisch inklapbare buitenspiegels met geïntegreerde verlichting
Regensensor
Park Assist achter- en vooraan (parkeersensoren)
Geïntegreerde dubbele uitlaat
Lichtmetalen velgen 20"
LED dagrijlichten

CHASSIS
Klein reservewiel

GARANTIE
Volvo fabriekswaarborg tot 08/2022

EXTRA INFO
AWD = 4x4
Start/Stop systeem (ECO DRIVE)
Wij kunnen je via een erkend kredietbemiddelaar helpen aan een lening op afbetaling

TAKS
Inschrijvingstaks (BIV) € 1.360,98
Jaarlijkse rijtaks € 543,74

