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VOLVO



"THE FAMILY (AR"

In 1988, 14 jaar na de introductie, werd de Volvo 240 station-
car in de Verenigde Staten uitgeroepen tot' Family car of the
Year'.
Vreemd was het allerminst, want in 1974 introduceerde
Volvo niet alleen een nieuwautoconcept ... maar ook de
veiligheidsnormen van de toekomst.
Tegenwoordig is de Volvo 240-serie completer dan ooit

tevoren. Vanzelfsprekend met het behoud van het goede en
dan bedoelen we: nog steeds even duurzaam, even
betrouwbaar, even veilig en even bijzonder.
Kortom, als u voor een Volvo uit de 240-serie kiest, bent u
verzekerd van een bijzonder uitgebalanceerde auto. Een
auto met karakter en die zijn zeldzaam.
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Roofrails, standaard op de
Volva 240 GL stationcar, met als
optie skidrager.



Oe Volvo 240 gedraagt zich
precies zoals u dat verlangt, met
een stabiliteit en een wegligging
waarmee u nooit voor verras-
singen komt te staan. Niet in het
dagelijks verkeer, maar ook niet in
noodsituaties die vragen om een
snelle reactie. En nu is uw Volvo
240 ook verkrijgbaar met ABS.
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'The living legend' van Volvo.
Ol noemt u de 240 toch liever
'Auto van de Eeuw'.
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Volvo 240 grille met Lambdasonde embleem.
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Oe getinte voomot is gemaakt van een nieuw
type gelamineerd glas, speciaal ontwikkeld
om steenslag beter te kunnen weerstaan.
Bovendien verhoogt het de veiligheid van de
inzittenden.

•(

Oe groothoek buitenspiegels zijn van binnen-
uit verstelbaar. Elektrisch verstelbare spiegels
zijn als optie leverbaar.



Oe Volvo 240 is voorzien van sterke schok-
absorberende bumpers en brede rubber
flankstrepen, ter bescherming van uw auto.
Koplamp-wissers met sproeiers zijn als optie
leverbaar.

Centrale vergrendeling IS standaard op de
240GL.

Oe ruitenwisser op de achterruit zorgt ervoor
dat u onder alle omstandigheden het
maximale uitzicht naar achteren heett.
Opvallend daarbij is dat de wisser zo 'n groot
oppervlak bestrijkt.
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Op een Valva 240 kunt u altijd en
onder alle omstandigheden
vertrouwen Onafhankelijk onder-
zoek heeft uitgewezen dat Valvo 's
een te verwachten levensduur
hebben van ongeveer 22 jaar.
Sommige mensen noemen dit
kwaliteit, wij van Valva liever
standaard.



Volvo heelt voor de 240-serie een
breed pakket accessoires, dat
voldoet aan de strenge normen
die Volvo stelt.
Bijvoorbeeld een veiligheidsrek
met comfortabele hoofdsteunen
maar ook trekhaken en caravan-
spiegeis.
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Niet alleen de mens, maar ook het
milieu heeft onze aandacht.

Reeds in 1968 ontwikkelde Volvo
een experimentele motor met een
milieu-filter. Vervolgens zijn we in
1976 gestart met het produceren
van motoren met een katalysator.
En ten slotte waren we de eerste
autofabrikant die het Lambda-
sonde katalysator systeem
toepaste op produktieauto's.
Het Lambdasonde katalysator
systeem zorgt ervoor dat ruim 90
procent van de schadelijke Uitlaat-
gassen niet langer in het milieu
terecht komt. Het systeem is
standaard op elke Volvo 240 met
benzinemotor.
Niet alleen de mens, maar ook het
milieu heeft onze aandacht.



ZESTIEN JAAR TOPCOMFORT

Het dashboard van de Volvo 240 is zeer verfijnd: heldere,
duidelijke lijnen, zonder storende elementen. Alle instrumen-
ten zijn gemakkelijk te bedienen en de meters zijn duidelijk
afleesbaar, opdat u uw volle aandacht aan het verkeer kunt
schenken. Het klimaat in de auto wordt geregeld door een
geavanceerd en krachtig verwarmingssysteem.

Een ander belangrijk onderdeel van het interieur zijn de in
diverse standen verstelbare stoelen, met lendesteun waarin
u altijd de juiste positie kunt vinden.
Achter het stuur van de Volvo 240 zult u al snel bemerken,
wat Volvo bedoelt met topcomfor1.
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Het bedieningsgemak van het
dashboard en het duidelijk
leesbare instrumentenpaneel
zorgen ervoor, dat de bestuurder
al zijn aandacht aan het verkeer
kan schenken.
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Het instrumentenpaneel bevat
een uitgebreid aantal controle-
lampjes. Er is zelfs een lampje dat
u waarschuwt als de uitstoot van
schadelijke gassen te hoog wordt.
Air-conditioning IS als optie
verkrijgbaar op de Volvo 240.
Onlangs heelt Volvo het systeem
geperfectioneerd en daarom is
het nu 50.procent efficiënter
Oe aanjager is ook verbeterd en
werkt nog stiller dan voorheen.
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VOlvObiedt een brede range hifi~
apparatuur die speciaal voor uw
Volvo is ontwikkeld. Hiernaast ziet
u bijvoorbeeld een van de nieuwste
modellen. Het tunerdeck TD 603
aangevuld met een 20 Watt
versterker met vier uitgangen.
De combinatie heeft onder andere
een gescheiden regeling voor
hoge en lage tonen, een enti-
diefstalcode en een fader. Met de
fader kunt u het volume van de
verschillende versterkeruitgangen
regelen.
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De ergonomisch verantwoorde stoelen
geven het hoogste comfort, speciaal
tijdens lange ritten. De stoelvulling is
aan de voorkant zachter om de benen
voldoende steun te geven zonder uw
comfort te verminderen. Volvo weet dat
ieder mens verschillend is en daarom
zijn de stoelen volledig verstelbaar.
Een variabele lendesteun in de voor-
stoelen geeft extra steun in de rug en
verhoogt het comfort nog meer.
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Een aangenaam interieur,
met voldoende ruimte voor
5 volwassenen.
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De Volvo 240-serie heeft een grote
kofferinhoud - 395 liter bij de Sedan en
2150 liter bij de stationcar (met neer-
geklapte achterbank). Bij beide model-
len is deze ruimte goed toegankelijk
omdat de klep ver openschamiert.
De stationcar heeft bovendien een lage

en vlakke laadvloer die het inladen
vergemakkelijkt. De armsteunen op de
achterbank van de Sedan is zodanig
geconstrueerd, dat extra lange
voorwerpen, zoals ski's, gemakkelijk
meegenomen kunnen worden.
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Blï de Volvo 240 stationcar kunt u kiezen Uit
een grote beoeqeruume ..

... een nog grotere bagageruimte realiseert u
door de achterbank neer te klappen.

In de Volvo 240 stationcar treft u laadhaken
aan. Met deze laadhaken kunt u bagage goed
en veilig vastzetten. Bovendien heeft de
stationcar extra bergruimte onder de laad-
vloer. Deze numte ISIdeaal om waardevolle
vaanwerpen veilig op te bergen.
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PURE KRACHT

Alle Volvo-motoren zijn gebouwd volgens hetzelfde principe.
We geven prioriteit aan veel vermogen bij lage toeren en niet
aan extreem hoge topsnelheden.
Dit resulteert in motoren die betrouwbaar en krachtig zijn
speciaal wanneer kracht het meest nodig is. Namelijk in het
belangrijke middengebied tussen twee- en vierduizend
toeren. Daardoor kunt u bijvoorbeeld snel inhalen.
De Volvo 240-serie is verkrijgbaar met een 2.3-liter injectie-
motormet een vermogen van 85 kW/116 DIN pkbij 5400tpm.
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Deze motor heeft standaard een geregelde 3-weg
katalysator van het type Lamdasonde. De Lambdasonde is
een elektrisch verwarmde sensor, die de brandstofinspuiting
regelt en er voor zorgt dat uitlaatgassen de juiste samen-
stelling krijgen voordat ze de katalysator instromen. Daardoor
gaat de katalysator optimaal functioneren en wordt de uit-
stoot van schadelijke gassen met 90% gereduceerd.
De Volvo 240 is ook verkrijgbaar met een krachtige
dieselmotor.



De 2.3/iter injectiemotor met
Lambdasonde.
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Standaard op de Volvo 240-serie IS een
soepel en precies schakelende vijfversnel-
tinqsbe«. de hoogste versnelling ISdaarbij een
overdrive. Blï de viertraps automatische
versnellingsbak heeft de hoogste versnelling
dezelfde functie. Het resultaat IS In belde
gevallen natuurlijk hetzelfde: een gunstiger
txendstotvetbrulk,
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Het chassis van de Volvo 240 is ontworpen
voor veiligheid en betrouwbaarheid.
Immers. uw Volvo moet toch precies doen
wat u verlangt. Onder alle omstandigheden.
op elk type wegdek en onder alle weers-
omstandigheden.
Onafhankelijke voorwielophanging met

schroef en stabilisators tangen in combinatie
met variabele stuurbekrachtiging zorgen voor
een voorspelbaar weggedrag. Achterwlel-
aandrlj'ving gekoppeld aan een koers vaste
achteras zorgt voor een betere gewichts-
verdeling en resulteert rn een uitstekende
wegligging.



Oe draaicirkel van de voivo 240 is slechts
9.90 meter en beduidend minder dan die van
vele kleinere auto 's.
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Gustaf Larson, een van onze oprichters, heeft het in 1927 als
volgt geformuleerd: 'Alles wat we bij Volvo ontwikkelen moet
resulteren in meer veiligheid'. Door de jaren heen hebben zijn
woorden ons geleid bij onderzoek en ontwikkeling van alle
mogelijke veiligheidsvoorzieningen. Met als resultaat dat
Volvo bijvoorbeeld in 1944 de veiligheidskooi introduceerde.
In 1959 volgde de 3-puntsgordel voorin, in 1971 gordels
achterin en in 1989 Volvo Safety Lights®. Veel veiligheids-

voorzieningen die door Volvo in de loop der jaren zijn geïntro-
duceerd, werden later in veel landen wettelijk voorgeschre-
ven. Op het gebied van veiligheid heeft Volvo als enige auto-
producent de prestigieuze prijs van de American National
Highway Traffic Safety Administration maar liefst vijf maal
verkregen.
De woorden van Gustaf Larson leven nog steeds voort bij
iedereen die bij Volvo werkt. Ook bij uw Volvo-dealer.

DE GESCHIEDENIS VAN VEILIGHEID
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Vele veilIgheidstesten worden
jaarlijks uitgevoerd in ons
testlaboratonum om optimale
veiligheid te bereiken. De stalen
veiligheidskooi zorgt voor uw
maximale veiligheid onder alle
omstandigheden.



Naast de veiligheidskooi bezit uw Volvo 240
kreukelzones voor en achter. Een veilig
gevoel.
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Oe onder alle omstandigheden gegarandeerd
lekvrije brandstoftank bevindt zich op de
veiligste plaats: voor de achteras.

Ook de samendrukbare stuurkolom maakt
deel uit van de uitgebreide veiligheidsvoorzie-
ningen van Volva.



Oe airbag is als optie verkrijgbaar voor de
positie van de bestuurder.

ABS is als optie verkrijgbaar en dit
elektronisch gecontroleerde remsysteem
voorkomt dat de wielen blokkeren.
Uw Volvo 240 blijft daardoor onder alle
omstandigheden bestuurbaar, ook als u
plotseling moet remmen.
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Ons veiligheidsprogramma sluit
volledig aan bij de wisselende
behoeften van de kleine Volvo-
passagiers, totdat ze oud genoeg
zijn om de standaard veilJghelds-
gordels te dragen
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Volvo neemt kinderveiligheid serieus.
Want zijn kinderen niet het meest
kostbare en tegelijkertijd het meest
kwetsbare wat u kunt vervoeren?
Volvo vindt gewoon dat kinderen recht
hebben op dezelfde veiligheid als
volwassenen. Dat verklaart meteen
waarom we als enige autofabrikant
tientallen jaren research en ontwik-
keling van kinderveiligheid kunnen
claimen. Dat is dan ook de reden
waarom Volvo een uitgebreid pakket
op maat heeft en alle accessoires voor
kinderen in eigen beheer produceert.

Kinderkussen bedoeld
voor kinderen tussen de drie en
tien jaar (of gewicht tussen
75-36 kg).

Rugleuning 111combinatie met
kinderkussen, verstelbaar in vijf
hoogtestanden, voor extra
comfort.
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De portierdorpels worden
geventileerd om condens vorming
te voorkomen
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Moderne produktietechnieken en de
toepassing van zorgvuldig geselec-
teerde materialen zijn de basis voor
Volvo's legendarisch lange levensduur.
Maar zelfs het allerbeste staal is zonder
de juiste afwerking niet bestand tegen
de weersinvloeden. Daarom krijgt
iedere Volvo een uitgebreide anti-roest-
behandeling, die begint met een

dompelbad gevolgd door een elektro-
coating. Hierdoor hecht de lak zich
optimaal en gelijkmatig aan de
carrosserie. Iedere laag die wordt
aangebracht heeft een speciale functie.
Samen vormen ze een schild, zo sterk
dat ze het staal als het ware pantseren.
Daarom ook geeft Volvo met een gerust
hart acht jaar overdraagbare carros-
serie- en chassisgarantie.
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Accessoires die harmonieus
samengaan met uw 240

Iedere Volvo-rijder kiest heel bewust
voor duurzaamheid, veiligheid en
betrouwbaarheid. Maar dat neemt niet
weg dat u uw Volvo een uiterst indivi-
dueel karakter kunt geven. Dat u het
toch al complete uitrustingsniveau nog
completer kunt maken. Volvo biedt
namelijk een omvangrijk pakket acces-
soires, dat voldoet aan de strenge
normen die wij stellen. Een greep uit
ons uitgebreide en exclusieve assorti-
ment ziet u hier afgebeeld; uw Volvo-
dealer zal u graag nader toelichten
betreffende uw persoonlijke wensen.
Wat uw voorkeur ook mag zijn, met de
originele Volvo-accessoires kunt u altijd
tevreden zijn.
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Roofrails die aangepast
kunnen worden om
bijvoorbeeld uw
skidrager, surfplank,
fiets, etc. op te bevesti-
gen.

Veiligheidsrek, kan een-
voudig worden wegge-
kanteid.

Vaste trekhaak.

Met een beschermhoes
zorgt u ervoordat bagage
aan het oog onttrokken
wordt. De hoes is uit te
rollen als een rolgordijn
en kan snel worden
verwijderd.

Slijtvaste en op maat
gesneden vloermat/en
beschermen de fraaie
bekleding tegen vuil en
vocht. Leverbaar in stof
of hittebestendig
thermoplastic.
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Speciaal veiligheids-
kussen met rugleuning
voor kinderen, zodat uw
kind hoger komt te zitten
en naar buiten kan
kijken. Een bijbehorende
veiligheidsriem wordt
standaard meegeleverd

Met leer bekleed
stuurwiel.

Cruise controle is een
nuttige en praktische
accessoire als u lange
afstanden moet afleggen.
U hoeft alleen de
gewenste snelheid in te
stellen en uw auto houdt
deze snelheid aan.

Buitentemperatuurmeter
geeft de omgevings-
temperatuur ter hoogte
van het wegdek aan.
Waarschuwt u voor
ijsvorming.

Volvo biedt een uitge-
breid pakket auto audio
op maat. Met een Volvo
audiosysteem bent u
verzekerd van absolute
weergave, van korte
inbouwtijd en topkwaliteit.

Met airconditioning zorgt
u binnen voor het ideale
klimaat, wat het weer
buiten ook mag zijn.

Aluminium velgen.

Elektrisch bedienbare
ramen, met een druk op
de knop kunt u ze geruis-
loos openen en sluiten.

Het Volvo alarm is een
computergestuurd
alarmsysteem en daarom
uw beste wapen tegen
inbrekers.

Elektrisch bedienbare
buitenspiegels die
bovendien automatisch
ontdooien.



VAN VOLVO KUNT U ALTIJD MEER VERWACHTEN
Van Volvo kunt u altijd meer verwach-
ten. Zo heeft Volvo samen met Diners
Club een speciale aanbieding voor
Volvo-rijders. Volvo-rijders kunnen
overstappen op het gemak en het
prestige van de Diners Club Card.
Volvo maakt dat voor u extra aan-
trekkelijk. Om te beginnen komt het
inschrijfgeld à 110 gulden helemaal te
vervallen. En ook na het eerste jaar
betaalt de Volvo-rijder 50 gulden
contributie in plaats van de gebruike-
lijke 145 gulden. Naast stijlvol betalen
kunt u ook deelnemen aan een aantal
speciale activiteiten en ontvangt u vijf
keer per jaar het Diners Club Magazine.
Wilt u meer informatie over de
exclusieve VoivoiDiners Club Card?
Bezoek uw dealer en vraag naar de
speciale folder. Naast het gemak van
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de VoivoiDiners Club Card kunt u
- indien u een nieuwe Volvo koopt -
ook profiteren van de Volvo Touring
Service. Een internationale hulp-
service. Een verzekering die 3 jaar
van kracht is.
Deze service omvat een compleet
pakket bij pech, ongeval, of ziekte in
binnen- en buitenland. Maar ook voor
onderdelenbehoefte kunt u zich op
onze alarmcentrale beroepen en als
reparaties langer duren, dan wordt
een vervangende auto ter beschik-
king gesteld. Met de Volvo Touring
Service heeft u dag en nacht, in
binnen- en buitenland een autobedrijf
op zak.
Trouwens, u kunt bij Volvo ook
terecht voor een financiering op
maat. Uw lening wordt dan onder-

gebracht bij Volvo Financiering.
Daardoor koopt u nogmaals zeker-
heid. De zekerheid dat uw maand-
bedrag gedurende de gehele looptijd
gelijk blijft en dat uw aanvraag met
zorg en vertrouwelijk behandeld wordt.
Maar ook als u uw nieuwe Volvo wilt
leasen, dan bent u bij Volvo ook aan
het juiste adres. U least in dat geval
rechtstreeks bij de importeur met alle
voordelen vandien. Bel de Volvo
Leaselijn of informeer bij uw dealer.



STANDAARD-UITVOERING
240 Dl 240Gl 240 VAN

Model 4/5-deurs 4/5-deurs ö-ceu-s
Motor
B230F • • •
D24 • •
Exterieur
Stalen velgen met 185/70 R14T banden (4-drs.) • •Stalen velgen met 185/R14S banden (S-drs.) • • •Wielsierdeksels • •zs-scaess lichtmetalen velgen 0 0
Metallic lak/zwart 0 0 0
Zwartetnmmmq •Intervalschakehng rurtewrssers voor • • •aurtewsser en -sproeier op achterruit (station can • • •
Intervalschakelaar op nntewrsser achter (stationcar) •Stuurbekrachtiging • • •Elektrisch bedienbare ramen voor 0 0
Elektnsch bedienbare ramen voor en achter 0 0
Van binnenuit verstelbare buitenspiegels • • •
Elektrisch bedienbare, verwarmde burtenspieçels 0 0
Getint glas • • •Centrale vergrendeling 0 •Koplampwissers met sproeiers 0 0
Mistachterlicht • • •Automatische nivoregehng (stationcar) 0 • 0
Flankstrepen • • •
Roofrails •Anti Blokkeersysteem (ABS) I) 0 0
Volvo Safety Llghts~ • • •• Standaard ultvoenn~ OT egen meerprijs leverbaar Niet leverbaar .

1) ABS niet leverbaar op 240 DL diesel.

Model
240 DL 240GL 240 VAN
4/5-deurs 4/5-deurs 4/5-deurs

• • •• • vooe
0 0

• • •• • •• • •0 0
0 0
0 0• •• • •• • •

Interieur
In hoogte verstelbare bestuurdersstoel
Hoofdsteunen voor en achter
Hoofdsteunen met kussens voor en achter
Beklede deurpanelen
Opbergvakken in de voorportieren
Afsluitbaar dashboardkastje met make-up spiegel
Combined unit
Anconortronlnç incl. combmed unit
Airbag
Neerklapbare armsteun achterbank (sedan met skiluik)
WaarschuwingsiampJ8 defekle lamp
Gereedschapset
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TECHNISCHE INFORMATIE
240 DL/GLNAN 240DLNAN

Motor Benzine Diesel

Motortype 8230F 024

Cilinderaantal 4 6
Cilinderinhoud in cm3 2316 2383

Boring x slag in mm 96/80 76,5/86.4
Max. vermogen ECE kW/DIN pk/tpm. 85/116/5400 58ng/47QO
Max. koppel ECE Nmlkgm/tpm. 185/18.812500 140/14.3/2000
Compressieverhouding 9.8:1 23.0:1

Brandstofsysteem LH-Jetronic Inel. injectfe
Uitlaat- en emissiesysteem 3-weg katalysator

met lambdasond
Brandstof Loodvrij Diesel

Octaanbehoefte (RON) 95-98

Transmissie
Handgeschakeld 5 5
Automaat 4 incl. overdnve
Aandrijving Achterwielen Achterwielen
Remsysteem
Voo, Schiiven Schqven
Achter Schijven Schijven

Benzine-tank
Inhoud in liters 60 60
Stuurmechanisme
Stuurbekrachtiging Ja Ja
Draaicirkel in meters 9.8 9.8



Garantie: 12 maanden Internationale garantie.
ongeacht het aantal knometers.

Volvo carrosserie- en chassisgarantie:
8 jaar overdraagbare garantie tegen roest van
binnenuit.

Wijzigingen voorbehouden:
Aangezien dit een internationale brochure
betreft is het mogelijk dat bepaalde specificaties
in deze brochure kunnen afwijken van de
standaarduitvoenng voor de Nederlandse
markt. Voor de aktuele stand van zaken
raadpleeg de meest recente prfjsliist of uw
Volvo-dealer.

LPG-inbouw:
240-modellen voorzien van B230F motoren
kunnen worden uitgerust met een votvo
Nederland LPG-installatie.
U kunt kiezen uil de volgende rnoqelnkneden.
Tankinhoud:
Sedan 60 liter achter de achterbank.

- Stationcar 48 liter onderbouw.

Raadpleeg de Volvo-dealer.
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Leder

LAKEN BEKLEDING
240 DL 240GL 240 VAN

Bekleding Tricot
Code Lak Stof Pluche'} Pluche') Leder) Stof
019 Zwart Zwart 4140/5140 Zwart 4136/5136 Beige 4723/5723 Zwart 4720/5720 Beige 4721/5721 Beige 5187
189 Wit Zwart 4140/5140 Zwart 4136/5136 Blauw 4726/5726 Zwart 4720/5720 Blauw 5186
601 Rood Zwart 4140/5140 Zwart 4136/5136 Beige 4723/5723 Zwart 4720/5720 Beige 5187
602 Wijnrood Zwart 4140/5140 Zwart 4136/5136 Beige 4723/5723 Zwart 4720/5720

604 Donkerblauw Zwart 4140/5140 Zwart 4136/5136 Beige 4723/5723 Zwart 4720/5720 Beige 4721/5721 Beige 5187
605 Blauw Zwart 4140/5140 Zwart 4136/5136 Blauw 4726/5726 Zwart 4720/5720 Beige 4721/5721 Blauw 5186
130 Zilver metallic Zwart 4140/5140 Zwart 4136/5136 Blauw 4726/5726 Zwart 4720/5720 Beige 4721/5721 Blauw 5186
177 Grijs metallic Zwart 4140/5140 Zwart 4136/51 36 Blauw 4726/5726 Zwart 4720/5720 Beige 4721/5721 Blauw 5186
214 Antraciet metallic Zwart 4140/5140 Zwart 4136/5136 Beige 4723/5723 Zwart 4720/5720 Beige 4721/5721 Beige 5187
406 Blauw metallic Zwart 4140/5140 Zwart 4136/51 36 Blauw 4726/5726 Zwart 4720/5720 Beige 4721/5721 Beige 5187
409 Wijnrood metallic Zwart 4140/5140 Zwart 4136/5136 Beige 4723/5723 Zwart 4720/5720 Beige 5187
410 Lichtblauw metallic Zwart 4140/5140 Zwart 4136/5136 Blauw 4726/5726 Zwart 4720/5720 Blauw 5186
412 Groen metallic Zwart 4140/5140 Zwart 4136/5136 Beige 4723/5723 Zwart 4720/5720 Beige 4721/5721 Beige 5187

Metallic kleuren en zwart (019) tegen meerprijs leverbaar.
1) Tricot pluche, tegen meerprijs leverbaar op de 240 DL.
2) Pluche, tegen meerprijs leverbaar op de 240 GL.
3) Leder - naar keuze in zwart of beige -leverbaar tegen meerprijs op 240 DL en GL.
Afwijkende exterieur-zlnterieurcornblnaties zijn op verzoek leverbaar. Raadpleeg hiervoor uw Volvo-dealer.

NB. BekJedingscode: De eerste code is voor de 4-deursmodellen, de tweede voor de 5-deurs modellen.
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Stof Tricot pluche
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Zwart stof (4140/5140)

Blauw stof (4141/5141)

Beige stof (4142/5142)

Blauw tricot pluche (4134/5134)

Beige tricot pluche (4135/5135)

Zwart tricot pluche (4136/5136)

Beige pluche (4723/5723)

Blauw pluche (4726/5726)

Zwart leder (4720/5720)

Beige leder (4721/5721)

N.B. Door het drukprocede ZIJn gennge kleurafwijkingen
zowel In lak- als bekledingsafbeeldingen rnoqeüjk.
Vraag biJde dealer Inzage In het kleurenboek
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VOLVO
MS/PV 4086-91. Dutch/Nt.. Prlnted in Germany.


