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Sommige legendes blijven
en blijken springlevend
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De Volvo 240 heeft gedurende zijn imposante
"carrière" een vnj wel niet te evenaren aantal
internationale bekroningen verdiend. Bekro-
ningen die vrijwel allemaal aan z'n kwaliicus-
veiligheidsconcept te danken zijn. Het behoeft
eigenlijk geen beioog dat de 240 voortdurend
geactualiseerd is. Geavanceerde motoren en
de moderne elektronica maken daarvan on-
derdeel uil.
De Volvo 240 kan het best gekenschetst wor--
den als een auto met markante, robuuste uit-
straling. Een auto die met name de wat indivi-
dualistisch ingestelde automobilist bijzonder-
aanspreekt. Gebouwd voor avontuurlijke trek-
tochten naar verre horizonten, maar niet min-
der voor het alledaagse zakelijke verkeer
Uiteraard zijn het comfort en het uurusungs-
niveau van de 240 Estare geheel conform de
hoge eisen die Volvo ook op dit punt stelt.
KOl-LOm,voor zowel de extra aantrekkelijke
Volvo 240 Polar als voor de extra luxueuze
GLE geldt, dat sommige legendes inderdaad
springlevend blijven.
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Bij Volvo hebben comfortabele stoelen
ook alles met veiligheid te maken

IJ





De veelzijdige Estate biedt ruim plaats aan vijf volwasse-
nen met maar liefst een bagageruimte van 1.165 liter (SAE),

Klapt u de gehele achterbank neer, dan resulteert dit in
een bagageruimte van niet minder dan 2.150 liter (SAE).
Teneinde de bagage vast te kunnen zetten, is de vlakke laad-
vloer voorzien van laadhaken. Onder de vloer van de bagage-
ruimte bevindt zich nog een extra ruimte.

IJ
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Van auto-ontwerpen uit een land dat doorsneden wordt door
de Poolcirkel, kunt u verwachten dat grote aandacht wordt be-
steed aan het verwarmingssysteem. Uitgangspunt daarbij is
een zodanige capaciteit dat er zeer snel warmte geleverd
wordt. Een gevolg daarvan is o.a. dat condens vorming wordt
voorkomen en het zicht naar buiten helder blijft.

Voor een optimaal muzikaal "klimaat" in uw 240, biedt Volvo
diverse audiosets. Hier afgebeeld is de Volvo CR 901, een ra-
dio/cassettespeler met ROS. Dat houdt in dat automatisch de
sterkste zender gezocht wordt van het station waarop u heeft
afgestemd. Samen met een CD-speler (CD 401) waarvan de
disc-wiaselaar voor zes cd's in de kofferruimte is geplaatst,
heeft u een perfecte installatie.

De als extra leverbare buitentemperatuurmeter registreert de
temperatuur vlak boven het wegdek. Een waarschuwtnqs-
lampje attendeert u op mogelijke opvriezing van de weg.

Voor nog meer veiligheid is als optie een Airbag in het stuur-
wiel leverbaar.
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Het unieke 240-concept resulteert in een

geavanceerde auto. AI 18jaar lang.
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De motorvarianten I'an de 2.J.Oworden gekenmerkt
door een lIi/

1
ekend maximum koppel dat al hij een

laag toereuta beschikbaar is en ol'er een groot toe-
rengebied rei r. Dat betekent zeer soepele. makJ..e/ijk
oppakkende e I erg stille motoren mer meer dan 1'0/-

doende trekkr ICh!.

Z'n s uplesse en betrouwbaarheid
De Yolvo 24C kan worden geleverd met een viercilin-
der motor Val 2.0 of 2.3 liter. Voorzien van een mo-
dern en effici nt brandstof- en ontstekingssystccm, le-
veren ze beii uitstekende prestaties. Uiteraard heen
de Volvo 24 een geregelde driewegkatalysator met
lambdasonde. Dit elektronische systeem zorgt ervoor
dat er 90 (!) procent minder schadelijke uitstoot op-
treedt.

De diagnose-unit
Uw Volvo 24 is voorzien van een elektronische diag-
nose-unit, da voortdurend alle onderdelen van het
brandstof- en ontstekingssysteem controleert. Mocht
er tijdens het rijden een kleine storing in de systemen
optreden. dan wordt dit terstond in het geheugen van
de diagnose- nit opgeslagen. Dank zij dit systeem
kunnen even Iele storingen snel worden opgespoord
en verholpen.

Schake over op comfort en economie
De Volvo 24 heeft een soepel schakelende vijf-ver-
snellingsbak. of - bij de 2.3i liter motorvariant - een
viertraps autorllatische transmissie. Zowel in de versie
met handschakeling als die met automatische trans-
missie. funge n de hoogste versnelling als overdrive.
En dat betek 11reductie van zowel het geluid van van
de brandstofc nsumpiie.



Ergonamen en testrijders hebben een doorstaggeven.
de rol gespeeid bij de totstandkoming 1'(11/ de optimale
zitpositie van /1 als bestuurder,

Ontworpen met hulp van ergonomen
Volvo-stoelen behoren al jaren tot de beste ter wereld.
Om een optimale zitpositie te verkrijgen en om veilig
te kunnen rijden is de rugleuning traploos verstelbaar.
De voorstoei is tevens voorzien van een verstelbare
lendesteun. Dat draagt bij tot uitstekend zitcomfort.
dat zich telkens weer bewijst bij lange ritten.
Natuurlijk i-, ook het verdere interieur van de Volvo
240 ergonomisch ingericht. Aan de overzichtelijkheid
van het dashboard is eveneens alle zorg besteed. Ook
dit draagt in hoge mate bij tot uw comfort en veilig-
heid.

Effectief verwarmingssysteem
Mocht u de temperatuur in uw Volvo 240 compleet
naar uw hand willen zetten. dan is een airconditioning
als optie leverbaar.

Het verwarmingssysteem van de 240 voldoet tevens
aan de hoogste eisen. De warmtewisselaar zorgt er-
voor dat de door u ingestelde temperatuur snel bereikt
wordt.



wordt aangebracht. krijgt de hele carrosserie nogmaals
een sterke poly-urethaanlaag. Metallic lak krijgt ter
bescherming een afdekking met blanke lak. Om roest
absoluut geen kans te geven wordt tot in de kleinste
ruimtes taaie roestwerende vloeistof gespoten. Lijn alle
plaatsen waar water kan komen gedraineerd en wor-
den de dorpels van de auto geventileerd.

De votvo 2-10 is in alle oozictuen onderhoudsvriende-
tiik, Daarvoor staat volvo:s vermaarde beirouwboor-
heid garant. Een betrouwbaarheid die tot stond is ge-
komen door gederailleerde en toegewijde aandacht
voor kwaliteit,

De carrosseriebehandeling draagt bij
tot een lang leven

Zoals alle Volvos ondergaat ook de 240 een uitge-
breide carrosserie-behandeling. De laklagen hechten
zich zodoende beter waardoor roestvorming wordt
voorkomen.

Een effectieve wijn van anti-roestbehandeling is daar-
naast de selectieve galvanisatie. Grote delen van de
carrosserie worden gegalvaniseerd. waarbij de roest ge-
voeligc plaatsen de dikste zinklaag (minimaal 20 mi-
cron) krijgen.

De complete carrosserie wordt behandeld mei zink-
magnesiumfosfaat voor een betere lakhechting. Ver-
volgens wordt de primer elektrolytisch opgebracht in
een dompelbad. De elektrische stroom zorgt ervoor dat
de beschermende primer lot in de kleinste hoeken
doordringt.
Verder wordt een beschermende poly-urethaan coating
op extra gevoelige delen gespoten en wordt een steen-
slag-bestendige onderlaag op de voorkant van de mo-
torkap aangebracht. Voordat de uiteindelijke toplaag



Technische informatie 240
240 POLARIV AN

MOTOR Benzine

Motortype 8200F

Cilinderaantal 4

Cilinderinhoud In cm3 1986

88.9/80Boring x slag in mm

Max. vermogen ECE kW/DIN pk/tpm.

Max.koppel ECE Nmfkgm/tpm.

82/111/5700

158/16.1/2800

10,01Compressieverhouding

Brandstofsysteem

Uitlaat- en ermssesysteem

LH-Jetronic

3-weg katalysator
met lambda sonde

Brandstof Loodvrij

Octaanbettoette (AON) 95-98

TRANSMISSIE

Handgeschakeld

Automaat'}

AANDRIJVING Achterwielen

REMSYSTEEM

Voor Geventileerde schijven

SchijvenAchter

ABS

BENZINETANK

Inhoud in liters 60
STUURMECHANISME

Stuurbekrachtiging

Draaicirkel in meters

Ja

9.8

'] Automaat niet leverbaar in combinatie met 240 VAN uitvoenngen

Garantie: J 2 maanden internationale garantie. onge-
acht het aantal kilometers.

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 standaarduitvoering voor de
Nederlandse markt. Voor de aktuele stand van zaken

240 POlARIVAN

240 GLEIVAN

Benzine

B230F
4

2316
96/80

85/116/5400

185/18.9/2700

9,8:1

LH-Jetronic

3-weg katalysator
met Lambda sonde

Loodvrij

95-98

5-bak

4 incl. overdrive

Achterwielen

Geventileerde schijven

Schijven

60

Ja

9.8

raadpleeg de meest recente prijsl ijst of uw Vol vo-
dealer.

LPG-inbouw:
240- modellen voorzien van 8200F en 8230F motoren
kunnen worden uitgerust met een Volvo Nederland
LPG-installatie.

Tankinhoud:
48 liter onderbouw. Raadpleeg uw Volvo-dculer.

CD



De hier afgebeelde auto kan afwijken van de standaarduitvoering voor de Nederlandse markt.
Raadpleeg pagina 30 en 31 van deze brochure voor de juiste informatie.



.,..

De Volvo 240 is één van de meest

bekroonde concepten

in de internationale automobielhistorie



ledere \ 'otvo ~('1If eell volstrekt voorspetbaar lI'egge-

drug, Het gegeven dar /( in één \"tll/ de veiligste autos
Ier wereld rijdt, draagr in hoge mate hij tol een prettig

gevoel \'011 camjon ell wak, outspannen rijden in de
hand. ZOCIcIl 11 (Jok 111de votva 2-10 I'eilig en coniforta-

hel op de plaats ,'011heslemmillg ovriveen.

Een uitgebalanceerde achterwielophanging
De Volvo 240 beschikt over een lichte. starre achteras.
Dank zij z'n gewichtbesparende constructie weet u
zich verzekerd van CCIl grote koersstabiliteit en een

voorspelbaar weggedrag onder alle denkbare omstan-
digheden.
Het ontwerp zorgt daarnaast voor uitstekend comfort.
Als optie is een anti-slipdifferentieel leverbaar. Daar-
mee wordt de kans op doorslippen op gladde onder-
grond gereduceerd, waardoor de auto z'n optimale
gri p behoudt.

Remmen onder moeilijke omstandigheden
De Volvo 240 beschikt uiteraard over een krachtig
remsysteem dat onder alle omstandigheden zeer cffcc-
tief is. De schijven worden gekoeld door de rijwind.
waarbij de voorste schijven nog eens extra geventi-
leerd worden. Maximaal remvermogen voor maximale
veiligheid.
ABS. Anti Blokkeer Systeem is als optie leverbaar en
verhoogt in grote mate de bestuurbaarheid van de auto
als er hard geremd moet worden of als het wegdek
glad is. Door hel ABS blokkeren de wielen niet. Tel-
kens wanneer u de auto start. checkt cle ABS diagno-
se-unit zichzelf' op juiste werking.



Exact sturen en een kleine draaicirkel
De 240 i~ voorzien van tandhcugelbesturing. Dit
compacte ~y~ICCJll met weinig bewegende delen biedt
optimale precisie en wegcontact.
Een dergelijk systeem in samenwerking mei stuurbe-
krachtiging ligt voor de hand bij een auto die is ge-
bouwd 0111 tegemoet te komen aan vergaande eisen op
hel gebied van comfort. veiligheid en betrouwbaar-
heid.

De Volvo 240 heen een draaicirkel van slechts IJ,X me-
ter. Vele kleinere autos hebben meer ruimte nodig.

Volvo veiligheid in praktijk en theorie
Laboratorium- en crashtests bieden op zich uitste-
kende indicaties van het veiligheidsaspect van uw au-

to. Maar de meest ultieme rest is en blijft de praktijk.
Sinds het begin van de jaren zeventig heeft Volvo mei
behulp van medische specialisten en haar cigcn
Zweedse verzekeringsmaatschappij ruim :2000 ver-

keersongevallen geregistreerd en geanalyseerd. De
Volvo Traffic Incident Research Commission beschikt
daardoor over een unieke statistische databank. Die
gegevens worden vergeleken met de resultaten van la-
boratcriurn- en crashtests waardoor nieuwe modellen
nog veiliger en met nog meer aandacht voor gedeiuil-
leerde veiligheidsaspecten kunnen worden ontworpen.



Veiligheidskooi en kreukelzones
Vo\vo was één van de eerste autoproducenten die van
hel passagierscompanirnent een zo veel mogelijk 011-

vervorm bare kooiconstructie maakte. Die voorsprong
geeft hel merk een vrijwel niet te overtreffen know-
how op dit levensbelangrijke punt. Voor- en achter-
kant van de auto fungeren daarbij als energie-absorbe-
rende kreukelzones. De energie die bij een onverhoop-
te botsing vrijkomt. wordt heel geleidelijk en snel ver-
werkt.
In de kreukelzone achter spelen onder meer kofferdek-
sel en reservewiel een rol in de bescherming van de
passagiers. De brandstoftank (van onbrandbaar materi-
aal) heeft een veilige plaats gekregen vóór de achteras.
Hoofdsteunen voor en achter. dragen eveneens bij lot
de veiligheid.
De voonuit van de Volvo 240 is vervaardigd van High
Impact gelaagd glas. De 240 is tevens uitgerust met
een samendrukbare veilighcids- stuurkolom.

Airbag completeert
het 240 veiligheidsconcept

Als optie op de 240 is een in het centrum van het
stuurwiel gemonteerde airbag leverbaar. Sensoren ac-
tiveren de airbag. waardoor deze zich in een fractie
van een seconde vult en de bestuurder opvangt. De air-
bag is een waardevolle aanvulling ter bescherming van
gezicht cn borst.



Ook de junior Volvo-rijders zitten veiliger
Volvo is de enige autofabrikant die een eigen kinder-
zitje voor kinderen van 0-4 jaar (tot ongeveer 18 kg.)
heeft ontwikkeld. I-Iet zitje kan omhoog gezel worden
wanneer hel kind groot genoeg is om zelf te zitten. Hel
stoeltje dient zo Ie worden geplaatst dat het kind naar
achteren kijkt. Het zitje voldoet aan de strenge veilig-
heidsnorrnen van Volvo en is erkend overeenkomstig
de ECE-R44 regelgeving.
Oudere kinderen (3-10 jaar of 15·36 kg) kunnen veilig
zitten op het speciale kinderveiligheidskusscn. Daar-
door ziuen ze iets hoger waardoor ze ook veilig wor-
den omsloten door de driepuntsgordel achterin. Dit
kussen kan voor extra veiligheid en comfort nog wor-
den voorzien van een verstelbare rugleuning met
hoofdsteun.



De afgebeelde verve 240 Estate is uitgerust met de volgende accessoires: mistlampen,
rootrans. zijruit-windschermen en lichtmetalen velgen.



De Volvo 240 rijder heeft nogal wat
persoonlijke wensen. Volvo honoreert ze.





Ue votvo 2...JOij"een auto met een zeer karakteristiek uiter-
tijk. Toch zijn er vele originele Yolvo accessoires die l'all
een Vo/I'O 240 I/It' votvo 240 kunnen maken. Praktische,
maar ook exclusieve accessoires voegen juist datgene toe
wat 1/ altijd al ge\\'ellst heeft. Alle \10/1'0 accessoires 1'01-

doen aan de kwatiteits- en veiligheidseisen I'all votvo. On-
derstaand (re.fi 1/ accessoires aan die veelal speciaal I'()()/'

de \10/1'0240 :011ontwikkeld.

a Volvo heeft een compleet programma audiotoestellen, ge-
heel afgestemd op het Volvo interieur. Afgebeeld is de Volvo
CR802 ROS radiolcassettespeler . Met het Radio Data Systeem
ontvangt u automatisch de sterkste zender met het gekozen
programma en de laatste verkeersinformatie, Met de inge-
bouwde versterker van 4 x 6 Watt kunnen 4 luidsprekers wor-
den aangestuurd. Het toestel is o.a. uitgerust met autostore,
een anti-diefstal code en een aansluiting voor elektrische anten-
ne. Speciaal voor de Volvo 240 is tevens een complete range
luidsprekers ontwikkeld.

IJ Volvo CR603 radio/cassettespeler. Een toestel met alle
kenmerken van Volvo audiotoestellen : zeer eenvoudige bedie-
ning, hoge kwaliteit en een uiterlijk dat geheel afgestemd is op
het dashboard. Standaard zijn onder meer 4 x 6 voorkeuze-
toetsen, autoreverse en aansluiting voor elektrische antenne.
Uiteraard met anti-diefstal code.

EI Lichtmetalen velg - Orion. tü-spaaks. Maat 7 x 15". Aanbe-
volen banden maat 205/60-15, 195/60-15 of 195/65-15.

a Stuurwiel - Roma. 3-spaaks, met leder bekleed stuurwiel
afgewerkt met rode naden. Diameter 360 mmo

EI Vloermatten textiel. luxe en comfortabele matten. Ge-
maakt van sterke, slijtvaste materialen. Voldoen volledig aan
Volvo's eisen op het gebied van vlamvertraging, hittebesten-
digheid en levensduur.

lil Cruise contra I is een comfortabele en brandstofbesparen-
de voorziening. De gekozen snelheid van de auto wordt auto-
matisch vastgehouden. Uitschakeling geschiedt eenvoudig
door te remmen of te ontkoppelen.

11 Armsteun met bekerhouders. Verhoogde luxe armsteun
met twee houders voor vier bekers of flesjes, die naar voren
en achteren kunnen worden uitgetrokken.

EI Volvo levert een complete range autotelefoons die is afge-
stemd op het nederlandse autotelefoonnet. Informeer naar de
mogelijkheden bij uw Vol va-dealer.

o Vol va Alarm Systeem. De beste bescherming tegen dief-
stal en vandalisme. Een op afstand bedienbaar alarm met sire-
ne en blokkering van de startmotor. Het systeem wordt in wer-
king gesteld via een afstandbediening, desgewenst in combi-
natie met de centrale portiervergrendeling.





a Extra achterbank. Achterwaarts geplaatste bank, geschikt
voor twee jonge kinderen. Voorzien van armsteunen, hoofd-
steunen en driepuntsvei1igheids-gordels. Kan eenvoudig wor-
den neergeklapt in de bodem van de bagageruimte.

IJ Rolhoes. De bagage wordt zo aan het oog onttrokken. De
hoes is uit te rollen als een rolgordijn en kan desgewenst snel
verwijderd worden.

EI Beschermmat bagageruimte. Stijlvolle, op maat gesneden
thermoplastic vloermatten, die de fraaie bekleding bescher-
men tegen vocht en vuil.

EI Trekhaak. Vaste of afneembare kogel speciaal voor Volvo
ontworpen en daardoor gekenmerkt door zijn veiligheid.
Niveauregeling. Corrigeert de hoogte van de achterzijde van
de auto bij zware lading, of bij het trekken van caravan of aan-
hanger. Luchttoevoer via een nippel onder de motorkap of een
volledig automatische versie, waarbij een ingebouwde com-
pressor de correcties doorvoert.

11 8eschermrek. Verhindert dat de lading bij krachtig rem-
men naar voren schiet. Gemakkelijk weg klapbaar.

11 Scheidingsrek. Een praktisch accessoire om de bagage
gescheiden te houden van b.v. uw huisdieren.

11 Het bagagedragersysteem vormt de basis van een uitge-
breide reeks accessoires, dat u helpt om b.v. ski's, fietsen of
andere bagage veilig op het dak te vervoeren.

m Altijd een behaaglijk warme auto met parkeerverwarming
op brandstof. Door verwarming van de koelvloeistof van de
motor wordt het interieur verwarmd via het normale verwar-
mingssysteem. Dit betekent een snelle start, ontdooide ruiten
en meteen een aangename temperatuur.

De gehele reeks originele Volvo ac-
cessoires vindt u in onze speciale
accessoi re-brcc hure.
Uw Volvo dealer zal u hier graag
meer over vertellen.



MODEL 240 POLAR 240 POLAR VAN 240 GLE

Exterieur

metallic lak 0 0 .')

grille zwart zwart chroom

zwarte trimming • • •
wheetcovers • •
25- spaaks lichtmetalen velgen 0 0 •
stuurbekrachting • • •
elek. bedienbare ramen - voor 0 0 •

- achter 0') 0

elek. bedienbare. verwarmde buitenspiegels 0 0 0

getint glas • • •
centrale vergrendeling 0 0 •
koplampwissers met sproeiers 0 0

automatische niveauregeling • • •
zwarte roofrails • • •
anti-blokkeer systeem (ABS) 0 0

anti-slipdifferentieel 0 0

240 GLE VAN

Standaard uitvoering 240

chroom

•
•
•
•
o
•
•
•
•

__--------------------.,'------~~=======:t'~



MODEL 240 POLAR 240 POLAR VAN 240 GLE 240GLE VAN

INTERIEUR

In hoogte verstelbare bestuurdersstoel • • • •
hoofdsteunen - voor • • • •

- achter • •
- met kussens 0 • •

verstelbare lendensteun voorstoelen • • • •
tweed bekleding • • •
Tricot pluche bekleding 0 • •
pluche bekleding 0

lederen bekleding 0 0

afsluitbaar dashboardkastje • • • •
neerklapbare achterbank • • • •
elek. verwarm bare voorstoelen 0 0

buitentemperatuurmeter 0 0

waarschuwmçsramp]e defecte lamp • • • •
• = standaard
- = niet leverbaar
o ".tegen meerprijs af fabriek leverbaar.

') Solid lak op 240 GLE leverbaar zonder meerprijs
') uitsluitend in combinatie met elek. bedienbare ramen voor



leder



Van Volvo kunt u altijd meer verwachten

Bij de aanschaf van een Volvo zult u mer-
ken dat Volvo aanmerkelijk meer te bie-
den heeft dan auto's alleen. Zo krijgt u
3 x per jaar het belangwekkende magazi-
ne Drive in de bus. Daarnaast rijdt u in
een auto van een actief merk. Zo is Volvo
sponsor in diverse takken van sport. Zoals
golf, hockey, ski- en de hippische sport.
Maar van Volvo mag u nog belangrijk
meer verwachten.

Volvo Touring Service
In binnen- en buitenland weet u zich ver-
zekerd van uitgebreide hulpverlening bij
pech of ongeval. Dag en nacht. Deze drie
jaar geldende verzekering krijgt u koste-
loos bij aanschaf van een nieuwe Volvo.

Volvo Leasing
Least u via Volvo Leasing, dan kunt u
voor onderhoud, service en/of schadeher-
stel bij elk van de 120 Volvo dealerbedrij-
ven terecht. En krijgt u een vervangende
auto als de werkzaamheden aan uw auto
onverhoopt langer dan 24 uur mochten
duren. U least direkt bij de importeur:
scherpere tarieven en maximale deskun-
digheid. Bel voor een op maat gesneden
offerte de Volvo Leaselijn: 03458-8222 of
ga even langs bij uw dealer.

Volvo Financiering
Nieuw of gebruikt, bij Volvo heeft u de
mogelijkheid uw aankoop te financieren
op een wijze die precies aansluit bij uw
persoonlijke wensen en mogelijkheden.
Bovendien blijft uw maandbedrag gelijk

over de hele looptijd en wordt uw aan-
vraag met de garantie van absolute discre-
tie behandeld.

Volvo Service Contract
Afhankelijk van het type Volvo en het
aantal kilometers dat u in drie jaar rijdt,
betaalt u met dit Service Contract op zak,
een vast bedrag per kilometer.
Alle onderhouds- en reparatiewerkzaam-
heden zijn daarmee gedekt. U weet dus
exact waar u financieel aan toe bent.

Volvo Vaste Prijzen Principe
De Volvo-dealer kan u bij reparatie of on-
derhoud vooraf haarfijn aangeven wat de
daaraan verbonden kosten zijn. Dit princi-
pe vrijwaart u van verrassingen achteraf.

Volvo LPG-installaties
Uw nieuwe Volvo kan worden uitgerust
met een speciaal voor uw type auto ont-
wikkelde Volvo autogas-installatie. Dat
betekent voordeliger rijden zonder een
cent toe te geven op de spreekwoordelijke
Volvo-veiligheid. Iedere Volvo Nederland
LPG-installatie geniet volledige garantie:
24 maanden of 100.000 km op de installa-
tie en 12 maanden op arbeidsloon.



019 Zwart

604 Donkerblauw

177 Grijs Metallic

406 Blauw Metallic

415 Lichtblauw Metallic

189 Wit

605 Blauw

214 Antraciet Metallic

412 Groen Metallic

601 Rood

130 Zilver Metallic

Niet leverbaar

414 Robijnrood Metallic

N.B. Door het drukprocédé zijn geringe
kleurafwijkingen zowel in lak- als bekleding-
afbeeldingen mogelijk. Vraag bij de dealer in-
zage in het lak- en bekledingboek.



Lak en bekleding Valva 240
240 POLAR 240 GLE

BEKLEDING

Code Lak Tweed Tricot pluche Pluche Leder

019 zwart zwart 1110 zwart 1211 beige 1650 zwart 1910

189 wil zwart 1110 zwart 1211 blauw 1830 zwart 1910

601 rood zwart 1110 zwart 1211 beige 1850 zwart 191Q

604 donkerblauw zwart 1110 zwart 1211 beige 1850 zwart 1910

605 blauw zwart 1110 zwart 1211 blauw 1830 zwart 1910

130 zilver metallic zwart 1110 zwart 1211 blauw 1830 zwart 1910

177 grijs metallic zwart 1110 zwart 1211 blauw 1830 zwart 1910

214 antraciet metallic zwarttIlO zwart 1211 beige 1850 zwart 1910

406 blauw metallic zwar11110 zwart 1211 blauw 1830 zwart 1910

412 groen metallic zwart 1110 zwart 1211 beige 1850 zwart 1910

414 robijnrood metallic zwart 1110 zwart 1211 beige 1850 zwart 1910

415 lichtblauw metallic zwart 1110 zwart 1211 blauw 1830 zwart 1910

beige 1950

beige 1950

beige 1950

beige 1950

beige 1950

beige 1950

beige 1950

beige 1950

beige 1950

- Metallic lak leverbaar tegen meerprijs. Solid lak op 240 GLE leverbaar zonder meerprijs.
- Tricot pluche tegen meerprijs leverbaar op 240 Polar. Pluche tegen meerprijs leverbaar op 240 GLE.
- Lederen bekleding, naar keuze in zwart of beige, tegen meerprijs leverbaar op 240 GLE.

Lederen bekleding: zitgedeelte en voorzijde rugleuning uitgevoerd in leder, evenals de hoofdsteunen voor. Zij- en achterkant uitgevoerd in kunst-
leder.

- Op verschillende varianten is op verzoek een afwijkende exterieur/interieur kombinatie mogelijk. Raadpleeg hiervoor de bestelprocedure.

Zwart tweed

Zwart tricot pluche

Blauw pluche

Zwart leder

Blauw tweed

Blauw tricot pluche

Beige pluche

Beige leder

Beige tweed

Beige tricot pluche



VOLVO


