CARYNCAR.COM

+32 9 372 00 86

Onafhankelijke Volvo specialist

VOLVO XC60 NEW B4 AWD
B4 AWD MILD HYBRID - INSCRIPTION - FULL LED - ADAPTIVE CRUISE CONTROL - DAB+

VERKOCHT

Model:

XC60 NEW B4 AWD

Bouwjaar:

06/2020

Brandstof:

Elektrisch/diesel

Km stand:

18.000 km

Aandrijving:

4x4

Transmissie:

Automatisch

Versnellingen:

8

Cilinders:

4

Emissieklasse:

Euro 6d-TEMP

Cilinderinhoud:

1969 cc

Pk:

197 pk

Kilowatt:

145 kw

Uitstoot:

142 g/km

Kleur:

Onyx Black Metallic

Interieurkleur:

Offblack

Aarzel niet en contacteer ons!
CARYNCAR.COM

+32 9 372 00 86

Grote Baan 62

sales@caryncar.com

9920 Lievegem

www.caryncar.com

OPTIEPACKS
VERSATILITY PRO PACK
INSCRIPTION PACK
WINTER PACK
LIGHT PACK

INTERIEUR
Drift Wood houten inlegpanelen in dashboard en tunnelconsole
Inscription afstandsbediening met Nappa leder bekleed
8" Digitaal Dashboard met geïntegreerde boordcomputer
Dashboard en bovenzijde van de deurpanelen met Nappa-leder bekleed
Inscription vloermatten, voor en achter
12,3" instrumentenpaneel met volledig grafisch display
Kristallen versnellingspook, handgemaakt door de Zweedse glasfabrikant Orrefors
Centrale armsteun achteraan met bekerhouders en opbergvak
Personaliseerbare rijmodusinstellingen (Drive Mode Settings)
Rolluikje over de bekerhouders
Twee verlichte make-up spiegels vooraan

COMFORT & RIJPLEZIER
Voorzetels met verlengbaar zitkussen
Elektrisch verstelbare lengte zitplaats van de bestuurderszetel
Elektrisch bediende, in 4 richtingen verstelbare lendensteun van de voorzetels
Elektrisch verstelbare zitplaats bestuurder met geheugen, en geheugen voor de elektrisch inklapbare buitenspiegels
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.
Keyless
Keyless Start
Volvo Guard alarmsysteem met bewegingssensor en hellingshoeksensor
Elektrisch vanaf het dashboard bediende kindersloten zijdeuren achteraan

Isofix bevestigingspunten op de buitenste zitplaatsen van de achterbank
Uitschakelbare passagiersairbag
Bandenspanningscontrolesysteem (iTPMS)
Wettelijke veiligheidskit

AUDIO EN NAVIGATIE
DAB+ (Digital Audio Broadcasting)
Sensus navigatiesysteem met toegang tot uitgebreide diensten: 3D navigatie | Verkeersinformatie via TMC en uitgebreide live verkeersinformatie via
RTTI (Real Time Traffic Information, vereist dataverbinding via smartphone) | Kaartgegevens van West-Europa op hard-disk | Gratis Lifetime
kaartupdates via USB | Stemherkenning en extra app’s
High Performance Audio met RDS Radio, Internet Radio, USB en AUX-ingang. 10 luidsprekers (2 tweeters, 4 midrange luidsprekers en 4 woofers) en
330 Watt versterker
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®

KLIMAAT
Clean Zone: interieurluchtkwaliteitssysteem met IAQS (Interior Air Quality Systeem met actieve koolstoffilter)
2-zone Electronic Climate Control (ECC) met recirculatie, pollenfilter en automatische voor-ventilatie
Verwarmbare zitplaatsen vooraan
Verwarmbare ruitensproeierkoppen

BAGAGERUIMTE
12V stopcontact, netvak links en elastische spanband rechts in de bagageruimte
Elektrisch bediende achterklep
Nylon veiligheidsnet voor montage tussen achterbank en bagageruimte
Aluminium laaddrempelbeschermer in de bagageruimte
Keyless Entry met handenvrij openen/sluiten van de achterklep, instapverlichting, verlichting in de deurhendels, en outdoor mini-afstandbediening

EXTERIEUR EN VERLICHTING
Inscription radiatorrooster Glossy Black met chroom omlijsting en met verchroomde verticale lamellen
Inscription embleem achteraan
LED mistlampen vooraan met bochtverlichting
Uitlaatsierstuk in verchroomde finish
Chroom sierlijsten onderaan de zijdeuren met Inscription-logo in reliëf
Koplampreinigingsinstallatie
LED-koplampen met geïntegreerde T-vormige dagrijlichten en Active High Beam
Full LED koplampen
Elektrisch inklapbare buitenspiegels met geïntegreerde verlichting
Regensensor
Park Assist achter- en vooraan (parkeersensoren)
Geïntegreerde dubbele uitlaat

Lichtmetalen velgen 19"
LED dagrijlichten

CHASSIS
Stuurbekrachtiging met drie instellingen

VEELZIJDIGHEID
Vergrendelbaar dashboardkastje

GARANTIE
Volvo fabriekswaarborg tot 06/2022

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

ONDERHOUD
Onderhoud uitgevoerd op 18.000 KM

TAKS
Inschrijvingstaks (BIV) € 1.242,91
Jaarlijkse rijtaks € 531,87

