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Volvo S40 1.6 D2 Sport Navigatie / Special Edition !
Merk

Volvo

Model

S40

Type

1.6 D2 Sport Navigatie /
Special Edition !

Bouwjaar

2011

Kilometerstand

191.977 km

Carrosserie

Sedan

Transmissie

Handgeschakeld

Brandstof

Diesel

€5.750,00
Merk
Volvo

Model
S40

Type
1.6 D2 Sport Navigatie / Special Edition !

Transmissie
H

Brandstof
D

Vermogen
114

Bouwjaar
2011

Accessoires

• ABS

• Achterbank in delen neerklapbaar

• Airbag(s) side voor

• Airbag bestuurder

• Airbag passagier

• Aluminium interieur afwerking

• Anti Blokkeer Systeem

• Anti Slip Control

• Armsteun voor

• Audioinstallatie met CD-speler

• Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth

• Boordcomputer

• Buitenspiegels elektrisch verstelbaar

• Buitenspiegels in carrosseriekleur

• Buitenspiegels verwarmbaar

• Buitentemperatuurmeter

• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

• Cruise control

• cruise controle

• Dimlichten automatisch

• Electronic Brake Distribution

• Electronic climate controle

• Electronic Stability Program

• Elektrische ramen voor

• ESP

• Extra getint glas

• Halogeen mistlampen

• Hoofdsteunen actief

• Lederen sportstoelen

• Lederen stuurwiel

• Lichtmetalen velgen 17"

• Metallic lak

• Navigatie systeem

• Regensensor

• Startblokkering

• Stuurwiel multifunctioneel

• Traction control

https://www.ennikautobedrijf.nl/occasion/725157870-volvo-s40-1-6-d2-sport-navigatie-special-edition/

Kilometerstand
191977
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Opmerkingen
Strak design, een hoog veiligheidsniveau en ingetogen luxe, dat zijn belangrijke eigenschappen van deze Volvo S40. De aandrijving
van deze Volvo wordt verzorgd door een viercilinder motor en een handgeschakelde zesversnellingsbak. In deze Volvo profiteert u
onder andere ook van: 17 inch lichtmetalen velgen, extra getint glas, actieve hoofdsteunen, metallic lak, elektrisch bedienbare ramen
voor, elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels, in delen neerklapbare achterbank en armsteun voorin.
Een goede veiligheidsvoorziening is de stuurbediening voor belangrijke functies. De auto is natuurlijk voorzien van een
navigatiesysteem en het audio-installatiesysteem biedt glasheldere geluidskwaliteit. Electronic climate control regelt volautomatisch de
temperatuur. U kiest de gewenste temperatuur en het systeem doet de rest. Het drukke verkeer eist onderweg al uw aandacht op.
Daarom is het goed dat deze Volvo is voorzien van diverse systemen die u assisteren tijdens de rit. Een automatisch inschakelbare
verlichting neemt het waar als het donker wordt of gaat schemeren, en schakelt dan automatisch de verlichting in. Op dezelfde manier
"ziet" de regensensor de eerste spatjes regen en schakelt dan de ruitenwissers in, en als het harder gaat regenen zet hij de
ruitenwissers ook in een snellere stand. Met deze auto bent u ontspannen onderweg dankzij de cruise control. Met lederen sportstuur,
boordcomputer, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening en buitentemperatuurmeter is deze Volvo helemaal compleet.
In de Volvo S40 heeft uw veiligheid en die van uw omgeving prioriteit. Een kortere remweg verkleint de kans op een aanrijding. Brake
assist helpt actief mee tijdens een noodstop.
Wilt u met deze Volvo S40 een proefrit maken? Bel of mail ons dan nu voor een afspraak.

Met vriendelijke groet,
Jorn Ennik
Ennik autobedrijf – Audi en VW specialist.
Ennik Autobedrijf is in 2007 opgericht door Jorn Ennik. Hij heeft inmiddels 16 jaar ervaring in de autobranche. Jorn werkte jaren als
werkplaatschef in een garage en is technisch specialist Audi en Volkswagen. Ook is hij APK keurmeester en aircospecialist met een
STEK erkenning.
Ennik Autobedrijf heeft in de loop der jaren menigeen van dienst kunnen zijn met technische en aankoop adviezen en het leveren van
een Volkswagen Polo tot een Audi A8. Ennik Autobedrijf is een brede handelsonderneming waar u ook terecht kunt voor bijvoorbeeld
boten en jetski's.
Bent u op zoek naar een nieuwe auto of heeft uw technisch advies nodig neem dan contact ons op. Voor meer informatie over onze
occasions of de garantievormen en de daarbij horende prijzen neemt u contact op met onze verkoopafdeling. Ook het inruilen van uw
huidige auto is mogelijk, evenals het financieren van de auto die u graag zou willen aankopen.
Openingstijden :
Maandag t/m vrijdag 8.30 tot 17.00 uur.
Zaterdag van 9.00 t/m 14.00 uur.
Buiten openingstijden op afspraak.
ons adres :
Hearekeunst 19/21
8711 HE Workum
t 06 55 15 81 87
info@ennikoccasions.nl

nb:
Alle moeite is genomen om de informatie op deze internetsite zo accuraat en actueel mogelijk weer te geven. Fouten zijn echter nooit
uit te sluiten en zijn daarom onder voorbehoud. Vertrouw dus niet alleen op deze informatie, maar controleer bij aankoop de zaken die
uw beslissing zouden kunnen beïnvloeden.

https://www.ennikautobedrijf.nl/occasion/725157870-volvo-s40-1-6-d2-sport-navigatie-special-edition/

