
VOLVO V90 D5 AWD 235 PK
CC PRO / PANORAMADAK

VERKOCHT
Kenteken #33172 Kleur Crystal White Metallic
Km stand 17.932 km BTW/Marge BTW
Deel 1 2018 Vermogen 235pk
Brandstof DIESEL Versnellingsbak AUTOMAAT

Uitrusting
123'' digitaal instrumentenpaneel
12V aansluiting in bagageruimte
12V-aansluiting voor aan achterzijde tunnelconsole
20'' 10-Spaaks Tech Grey / Diamond Cut velgen
230 volt aansluiting aan achterzijde middenconsole
4-spaaks geperforeerd lederen sportstuurwiel in Charcoal
5-zitplaatsen met handmatig 40/60 neerklapbare achterbank en skiluik
ABS (Antilock Brake System)
Achtvoudig elektrisch verstelbare voorstoelen met geheugenfunctie
Apple® CarPlay
Approach- en Home Safeverlichting
Armsteun voor en achter (uitklapbaar) met bekerhouders
Automatisch dimmende binnen- en buitenspiegels
Automatisch dimmende binnenspiegel met frameless ontwerp
Automatische gordelaanspanners op alle zitplaatsen en hoogteverstelling
gordels voor voorstoelen
Automatische portiervergrendeling tijdens het rijden (kan gedeactiveerd
worden) en ont- en vergrendlingsknoppen in de voorportieren
Bagagenet in voetenruimte passagiersstoel
Black Walnut Wood inleg in interieur
Boodschappentashouder in kofferruimte
Brake pedal release automatisch loskomen van het rempedaal bij een
ongeval om schade aan voeten benen en rug te verminderen
Buitenspiegels V90 Cross Country in grotere uitvoering



City Safety systeem geavanceerd remassistent systeem met hulp van
lasertechnologie
CleanZone: Interior Air Quality Systeem en Luchtvochtigheidssensor
Comfortopening m.b.v. de afstandsbediening wordt de auto ontgrendeld en
openen de ramen
Comfortsluiting m.b.v. de afstandsbediening zet u de auto op slot en sluiten
alle ramen en schuifdak
Digital Audio Broadcasting - DAB+
Drive Mode Settings (Off-Road ECO Comfort Dynamic en Individual)
Dual zone electronic climate control
EBA (Emergency Brake Assist) EBL (Emergency Brake Light) EBD
(Electronic Brake Distribution) en RAB (Ready Alert Brakes)
EHBO-set en gevarendriekhoek
ESC (Electronic Stability Control)
Elektrisch bedienbaar tweedelig panoramisch glazen schuif-/kanteldak met
elektrisch bedienbaar zonnescherm
Elektrisch bedienbare achterklep met automatische wegklapbare
bagagerolhoes
Elektrisch bedienbare handrem
Elektrisch bedienbare ramen voor en achter (met blokkeerfunctie achter)
Elektrisch verstelbare bestuurderstoel met geheugen
Elektrisch verstelbare en inklapbare buitenspiegels met LED knipperlichten
Elektrisch verstelbare lendesteunen voorstoelen
Elektrisch verstelbare passagiersstoel met geheugen
Elektrisch verstelbare zittingverlenging voorstoelen
Energie absorberende voorstoelen om schade aan rug te verminderen
Exterieurpanelen (dorpels wielkastverbreders voor- en achterbumper) in
Charcoal uitgevoerd
Extra getint glas achterportieren en achterruit
Four-zone ECC Electronic Climate Control
Frontal Airbags Knieairbag bestuurder Side Airbags en Inflatable Curtains
Full-LED Active High Beam koplampen met adaptieve bochtverlichting
koplampreinigingsinstallatie en extra hoge lichtopbrengst
Gelamineerde zijruiten en achterruit
Geperforeerd Nappa lederen bekleding met comfortstoelen en stoelventilatie
Geïntegreerde uitlaateindpijpen links en rechts
Glossy Black raamomlijsting
Grafische Head-Up display
Grille met vertikale lammellen in zwart met chroomafwerking
Herinnering dragen veiligheidsgordels voor alle zitplaatsen
High Performance Audio: RDS-radio AUX-ingang USB aansluiting 330 Watt 6
kanaals versterker en 10 High Performance luidsprekers
Hill Descent Control (HDC)



Hill Start Assist
IDIS (Intelligent Driver Information System)
Inscription met leder beklede afstandsbediening (sleutel) in kleur van de
gekozen stoelbekleding
IntelliSafe Assist
IntelliSafe Surround Blind Spot Information System - BLIS met Lane Change
Merge Assist en Steer assist Cross Traffic Alert en Collision Warning met
Auto Brake & Mitigation Support achter
Isofixbevestigingspunten achterbank (2x) en kinderslot op de achterportieren
Keyless Drive
LED mistlampen met bochtverlichting
LED-koplampen met grootlichtassistent en LED-dagrijverlichting
Leder
Leeslampen voor en achter
Met lederlook bekleed dashboard en bovenzijde deurpanelen
Metalen sierstrip in opening bagageruimte
Metallic lak
Nappa lederen bekleding met comfortstoelen
Noodreservewiel
Omgevingsverlichting voor en achter
Park Assist achter
Park Assist camera achter
Park Assist voor
Parkeerverwarming met timer
Premium Audio by Harman Kardon
RSC (Roll Stability Control)
Regensensor
SIPS (Side Impact Protection System)
Scuff plate voor en achter in silver
Sensus Pro met Volvo On Call. Met mobile App en WiFi-hotspot
Sensus navigatie. Geïntegreerd hard-disk navigatiesysteem.
Sfeerverlichting dashboard en portieren
Sfeerverlichting voor en achter met 7 kleurinstellingen
Solid lak
Start/Stop systeem
Touring chassis met 210mm bodemvrijheid
Trekhaak met semi-elektrisch inklapbare kogel 13-polig
Tripcomputer (actueel en gemiddeld brandstofverbruik actieradius en
gemiddelde snelheid)
UCL (Understeer Control Logic)
Uitschakelbare passagiersairbag
Verlicht dashboardkastje
Verlichte aluminium instaplijsten voor- en achterportieren met Volvo inscriptie



bij voorportieren
Verlichte bekerhouders en verlichting vanuit geopende achterklep
Verlichte instaplijsten voor en achter
Verlichte portiergrepen in interieur
Verlichting bagageruimte links en rechts en verlichte make-up spiegels
Verlichting in opbergruimte in middenconsole voor en achter
Verlichting portiervakken
Verlichting vanuit geopende achterportieren
Verlichting voetenruimte achter
Verlichting voetenruimte voor
Verstelbare zittingverlenging voor
Verwarmbaar stuurwiel
Verwarmbare buitenspiegels en achterruit
Verwarmbare ruitensproeierkoppen
Verwarmbare voorstoelen
Verwarmbare zittingen buitenste zitplaatsen achter
Visual Park Assist met front 'Fisheye' view i.c.m. Luxury Line
Vloermatten
Volvo Guard Alarm klasse 3 incl. bewegings- en volumesensor Safelock en
afsluitbaar dashboardkastje
Volvo Safety Lights (automatische dimlichten)
WHIPS (Whiplash Protection System) op zitplaatsen voor
Zilverkleurige roofrails
Zongordijnen geïntegreerd in achterportieren
Keyless start
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