CARYNCAR.COM

+32 9 372 00 86

Onafhankelijke Volvo specialist

VOLVO V60 NEW D4
D4 GEARTRONIC - INSCRIPTION - KEYLESS - ADAPTIVE CRUISE CONTROL - WEBASTO - DAB+

€ 34.987

€ 28.915 + 21% BTW

Model:

V60 NEW D4

Bouwjaar:

09/2020

Brandstof:

Diesel

Km stand:

1.000 km

Transmissie:

Geartronic

Versnellingen:

8

Cilinders:

4

Emissieklasse:

Euro 6d-TEMP

Cilinderinhoud:

1969 cc

Pk:

190 pk

Kilowatt:

140 kw

Uitstoot:

122 g/km

Kleur:

Pine Grey Metallic

Interieurkleur:

Amber

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
Inscription afstandsbediening met Nappa leder bekleed
Inscription vloermatten, voor en achter
12,3" instrumentenpaneel met volledig grafisch display
Zwarte dakhemel
Personaliseerbare rijmodusinstellingen (Drive Mode Settings)
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 “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
Isofix bevestigingspunten op de buitenste zitplaatsen van de achterbank
Uitschakelbare passagiersairbag
Bandenspanningscontrolesysteem (iTPMS)
Wettelijke veiligheidskit

AUDIO EN NAVIGATIE

DAB+ (Digital Audio Broadcasting)
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
Apple CarPlay®
I-Pod aansluiting
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

STANDKACHEL VAN WEBASTO
Met een Webasto standkachel hebt u optimaal zicht meteen vanaf de start, zonder ijs te hoeven krabben. Geen beslagen ruiten of aan de binnenkant
bevroren ruiten meer.
Lekker warm vanaf de start van uw rit. Geen koude vingers, huiveren, koude voeten of koude zittingen meer. IJs krabben is voorbij. Geen dikke kleding
meer die u bij het besturen kan hinderen.
In de vroege ochtend de kou in om uw autoruiten te krabben - dat is verleden tijd. Begin uw dag ontspannen en comfortabel met een standkachel van
Webasto. U kunt instappen en direct wegrijden in een verwarmde auto.
Met een Webasto standkachel spaart u tijd, want ijs krabben, het schoon vegen van beslagen ruiten en het warm laten worden van de motor behoren tot
het verleden. Dit laatste is in veel landen trouwens verboden.
Kies zelf hoe u uw Webasto standkachel wil bedienen. Radiografisch, via gsm of met de handige tijdklok. Alles is mogelijk. Het is in ieder geval
gemakkelijk.
Een standkachel is niet alleen handig in de winter. "s Zomers zorgt ze er voor dat buitenlucht in het interieur geblazen wordt en zorgt zo voor afkoeling. U
hebt geen last meer van bloedhete zittingen en stuur en bakoventemperaturen.

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 koplampen met geïntegreerde T-vormige dagrijlichten, automatische hoogteregeling, Active High Beam (automatisch schakelen tussen dimlicht en
grootlicht) en Volvo Safety Lights (automatische ontsteking van dimlicht)
Inscription radiatorrooster Glossy Black met chroom omlijsting en met verchroomde verticale lamellen
Inscription embleem achteraan
Verchroomde zijruitomlijsting
Verchroomde geïntegreerde dakrails
Chroom afwerking aan de luchtinlaten vooraan
LED mistlampen vooraan met bochtverlichting
Koplampreinigingsinstallatie
Sportieve dubbele uitlaat
Elektrisch inklapbare buitenspiegels met geïntegreerde verlichting
Regensensor
Park Assist achter- en vooraan (parkeersensoren)

Lichtmetalen velgen 18"
LED dagrijlichten

CHASSIS
Stuurbekrachtiging met drie instellingen

VEELZIJDIGHEID
Vergrendelbaar dashboardkastje

GARANTIE
Volvo fabriekswaarborg tot 09/2022

EXTRA INFO
Nieuw model
Start/Stop systeem (ECO DRIVE)
Zuinige en fiscaal aantrekkelijke wagen voor bedrijven
Wij kunnen je via een erkend kredietbemiddelaar helpen aan een lening op afbetaling

TAKS
Inschrijvingstaks (BIV) € 779,92
Jaarlijkse rijtaks € 505,49

