SGS - Car

27.400 €

Volvo V40 D3 150cv Kinetic Man 6 Vel.

Características gerais:
Ano: 2018
Mês: 10
Cor: Branco
Potência: 150 cv
Lugares: 5
Origem: Nacional

Combustível: Diesel
Cilindrada: 1969 cc

Kms: 4.000
Caixa vel.: Manual

Equipamento:
Segurança e Performance:
ABS
Assistência à travagem de
urgência
Fecho central

Alerta sobre cintos de segurança
Chave inteligente
Direcção assistida
Sistema ajuda ao arranque em
inclinação

Sistema imobilizador

Sistema ISOFIX

Alerta sobre manutenção
Controlo de estabilidade
ESP - Prog. Estab. Electrónica
Sistema controlo de tração
Sistema de controlo de pressão
dos pneus
Sistema Start/Stop

Interior e Conforto:
Apoio de braço dianteiro
Espelhos regulação elétrica

Ar condicionado automático
Cruise control adaptativo
Vidros eléc. dianteiros e traseiros

Som, Multimédia e Navegação:
Bluetooth
Ecrã consola central
Tomada Elétrica 12V

Computador de bordo
Entrada USB

Cruise control
Rádio com CD

Faróis:
Faróis de nevoeiro

Faróis diurnos frontais

Exterior e Ambiente:
Jantes de liga-Leve
Retrovisores:
Retrovisores aquecidos

Retrovisores c/ reg. eléctrica

Sensores:
Sensor de chuva

Sensor de luz

Sensores de estacionamento

Volante:
Volante em pele

Volante multifunções

Notas do vendedor:
Garantia de marca de 2 anos após a data de matrícula e assistência em viagem durante 3 anos. Listagem de
equipamento: -Sensores de ajuda ao estacionamento. atrás -Rádio High Performance -Vidros elétricos -Bancos
dianteiros com proteção Whiplash -Airbags de cortina -Emergency Brake Assist. EBA -Volante ajustável em altura e
profundidade -Airbag SIPS -Fecho centralizado -Espelhos exteriores elétricos -Apoio de braços dianteiro -Imobilizador Electronic Stability Control. ESC (DSTC) -Isofix - bancos traseiros laterais -Airbag de joelhos no lugar do condutor Ecrã de 5'' -Ar Condicionado de 1 zona -Airbags dianteiros -Sistema de proteção pedestre -City Safety -Faróis de LED
MID -Leitor de CD -Cruise Control -Limitador de velocidade -Filtro de Pólen -Banco do condutor com apoio lombar Espelho retrovisor interior anti-encandeamento manual -Indicador de pneu vazio -Jantes em liga leve 16'' MATRES Peus 205/55R16 -Kit de reparação de furos -Hill start Assist -Volante em couro -Comandos áudio

