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Over comfort gesproken
Comfort is eigenlijk iets dat
vanzelf spreekt. Niemand
gaat voor z'n genoegen op 'n
ongemakkelijke stoel zitten.
Toch is het wel eens goed om
heel bewust bij dat comfort
stil te staan. Al was het
alleen maar om na te gaan,
wat het in wezen voor u

betekent. En welke eisen het
daardoor aan uw auto stelt.

We nemen dus de Volvo
260-serie onder de loep.
Mooie auto's. Met een
soepele, karakteristieke lijn.
Krachtige auto's. Met een
2.7 liter zescilinder motor.
Veilige auto's. Met een van

de sterkste carrosserieën die
ooit is gemaakt.
En bovenal, comfortabele
auto's. In weggedrag,
uitvoering, standaard-.. .voorziemngen en in acces-
soires voldoet de Volvo
260-serie ongetwijfeld
aan uw wensen.

DynamischeVeiligheid geeft autorijden
een extra dimensie
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Geen schreeuwerige pseudo-luxe
Uzult het er aan de buitenkant niet
meteen vanaf zien. Immers, de
strakke, rustige vormgeving wordt
niet verstoord door overdadig
chroomwerk of oogverblindende
versieringen. Toch ademt de
Volvo 260 de sfeer uit van ingetogen
luxe. Bekijkt u 'm maar eens nader.
Stuurbekrachtiging, van binnenuit
verstelbare buitenspiegels,schuif-
dak (m.u.v. 265 GLE), verstelbare
lendensteun, intervalschakelaar
ruitewissers, metallic lak. Allemaal
standaard. Ook in het basismodel,
de 264 DL. Bij de GLE-modellen kan
daaraan nog een indrukwekkende
reeks van standaard-voorzieningen
worden toegevoegd. We noemen er
enkele. Airconditioning, elektrische
bediening van zijruiten en buiten-

spiegels, luidsprekers in de voor-
portieren en centrale portier-
vergrendeling. Pluche bekleding
is standaard in de GLE-modellen.

Krachtbron van de VolvoZêû-serie
is een sterke.geruisarme zescilinder
van 2.7 liter. Deze door benzine-
injectie gevoede motor levert een
vermogen van 109 kW (148 DIN pk),
Een motor, die over dusdanige
reserves beschikt, dat u in staat bent
snel te accelereren, wanneer de
verkeerssituatie dat noodzakel ijk
maakt.

Perfect afgestemde kleuren-
combinaties van zowel in- als
exterieur vervolmaken het toon-
beeld van verfijnde luxe.

De 260-serie kent drie vierdeurs-
modellen,de 264 DL, GL en GLE.
De combinatiewagen is uitsluitend
leverbaar in GLE-uitvoering:
de265 GLE.

Voorde kleine groep bezitters van
exclusieve automobielen biedt
Volvoeen Coupé. De 262 C,waarin
klassieke elegance en eigentijdse
vormgeving harmonieus samengaan.
Ontworpen in nauwe samenwerking
met de Italiaanse carrossier Bertone.
De zeer uitgebreide reeks van
standaard-voorzieningen omvat o.a.
lichtmetalen velgen,leren bekleding,
elektrisch bedienbare antenne,
snelheidsautomaat (cruisecontrol),
verstelbare leeslampjes, elektrisch
verwarmde voorstoelen en air-
conditioning.







Comfortabel
bedienings-
gemak
Luxe kan hinderlijk zijn,opdringerig,als het niet
met beleid wordt toegepast. Voor Volvo moet
luxe uiteindelijk leiden tot comfort. Zoals bij
de zescilinders.
Goed zicht rondom, waarschuwingslarnpjes voor
handrem, dynamo, ol iedruk, waarschuwings-
kni pperl ichten, achterruitverwarming, grootlicht
of een eventueel defect remcircuit. Er gaat zelfs
een lampje branden bij een defect aan dim,
achter- of remlichten.

Maar er is meer. Zoals een snelheidsmeter
(met dagteller), quartz uurwerk, brandstof- en
temperatuurmeters en regelbare dashboard-
verlichting. De hendels voor ruitewissers en
-sproeiers en grootlicht bevinden zich op de
stuurkolom. U bedient ze zonder dal u het stuur
hoeft los te laten.

Het dashboardkastje is verlicht en voorzien
van een wegklapbare make-up spiegel. Hel
bedieningspaneel voor verwarming en ventilatie
is duidelijk herkenbaar en bevindt zich op het
middenconsole.
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Voor uw gemak hebben we een waarschuwings-
lampje aangebracht, dat gaat knipperen wanneer
u vergeet uw veiligheidsgordel vast te maken.
Een zoemer herinnert u eraan wanneer u uitstapt
zonder de lichten uil te schakelen of vergeet de
sleutel uit hel contactslot te nemen.

Het dashboard is hel informatie-centrum
van de auto. De vormgeving is het resultaat van
een diepgaande studie naar hel menselijk gedrag
achter het stuur. In een oogopslag overziet u
alle waarschuwings- en controlelampjes. Deze
informeren u over wal er met en in uw Volvo 260
gebeurt. De meest gebruikte hendels en knoppen
bevinden zich rond het stuurwiel. U bedient ze
zonder het stuur los te moeten talen.
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Echt comfortabel autorijden
Zitcomfort wordt, ten onrechte
overigens,nog wel eens geassocieerd
met fauteuils die diep en behaaglijk
wegzakken mogelijk maken.
Met zachte kussens,die geen enkele
weerstand bieden. Het team.dat
verantwoordelijk is voor constructie
en vormgeving van de Volvo-stoel,
denkt daar anders over.
Artsen, veiligheidsdeskundigen
en autotechnici vonden gezamenlijk
het antwoord. Zij maakten de stoel die
zich voegt naar iedereen persoonlijk,
dus ook naar uw lichaam, met
optimale steun.
En de passagiers op de achterbank?
Deze vinden er volop ruimte en
comfort.
Het comfort dat u ondervindt van
een ongestoord uitzicht, uit zich in
saillant luxe details. Met onder meer
buitenspiegels die u vanaf uw
bestuurdersplaats bedient.
De zijruiten in de portieren bedient
u elektrisch (262 Cen264/265GLE).
Weelde en luxe, bij de Volvo 260-serie
ontdekt u er het comfort van.
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Een andere visie op veiligheid:
Wat is dat,
Dynamische Veiligheid?
Een auto is in beginsel zo veilig
als zijn bestuurder. Maar mensen
reageren verschillend onder
verschillende omstandigheden.
Dat is puur menselijk. Van een auto
mag worden geëist daaraan aan-
gepast te zijn. De auto moet reageren
zoals de bestuurder verwacht dat hij
zal reageren. Een plotselinge koers-
correctie of iets te abrupt remmen,
daar moet de koers vastheid van de
auto op berekend zijn. Noem het
voorspelbaar rijgedrag, maar dan
wel in iedere situatie, ook in een
noodsituatie. Dat is de dynamiek
die de veiligheid van Volvo's
260-modellen een extra dimensie
geeft.

Acceleratie
Natuurlijk zijn er auto's die,zodra de
verkeerslichten op groen springen,
sneller weg zijn dan een Volvo,
Daar is wat oefening voor nodig,
veel brandstof en vooral een auto die
snel accelereert vanuit stilstand.
Maar wat is het nut van een snelle
acceleratie van 0 tot 100 km/uur'
Volvo motoren doen zich het sterkst
gelden in het gebied tussen 40 en
100 km/uur. Dáár kan het nood-
zakelijk zijn snel te accelereren.
En daar is een Volvo op gebouwd.
Acceleratie ten dienste van veilig-
heid.

Remgedrag
Rechtlijnig remmen verhoogd de
koersvastheid van de auto in moei-
lijke situaties.
De Volvo 260-modellen hebben
triangel gescheiden remcircuits.
Dat betekent dat er bij het on verhoopt

Wat telt bij
Dynamische Veiligheid?
Bij Dynamische Veiligheid komt
het aan op acceleratie, remgedrag,
besturing en wegligging. Deze eigen-
schappen geven een auto, wanneer
zij optimaal op elkaar zijn afgestemd,
een voorspelbaar rijgedrag. Dat is
geenszins vanzelfsprekend. Veel
auto's hebben bijvoorbeeld plotseling
de neiging tot onderstuur of overstuur
bij een uitwijkmanoeuvre. Bij een
noodstop kunnen de achterwielen
blokkeren, waardoor de auto in een
onverwachte slip korrit.Trage reactie
van een auto betekent bij een snel-
heid van 80 km/u, meters doorrijden
zonder dat er iets gebeurt.
Op een Volvo kunt u rekenen,
direct en altijd.

uitvallen van een der circuits nog
altijd wordt geremd op de beide
voorwielen en één achterwiel.
In combinatie met de unieke hoofd-
remcilinder blijft dan 80% van het
remvermogen gehandhaaft.
De pedaaldruk wordt nauwelijks
hoger en het remsysteem werkt
daarbij nagenoeg normaal. De
bestuurder heeft geen enkele reden
om in paniek te raken.
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Dynamische Veiligheid
.--------- -- - ----,

Besturing
Volvo's tandheugel stuurmechanisme
staat borg voor een lichte en preciese
stuurreactie. Het zorgvuldig uit-
gebalanceerde tijdsverloop tussen
de beweging van het stuurwiel en de
daarop volgende beweging van
de voorwielen laat de auto zo snel
reageren als de gemiddelde auto-
mobilist aankan.

Wegligging
Voorde wegligging is het op de
eerste plaats van belang dat, zoals bij
Volvo's 260 modellen, het gewicht
van de auto optimaal over voor- en
achteras is verdeeld. De voorwiel-
ophanging is van het Mc. Pherson-
type, een ontwerp dat vanwege zijn
vele voordelen steeds meer wordt
toegepast. De bewegingen van de

starreachteras worden gecontroleerd
door wielgeleide en reactiearmen.
Schroefveren, stabilisator en schok-
dempers maken het uitgebalanceerde
geheel compleet.
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VoorVoIvo
vanzelfsprekend
Voor Volvostaat Dynamische Veiligheid voorop. Dat zal
duidelijk zijn. Maar doorgaans bent u niet alleen op de weg.
En het geeft dan toch een zeker gevoel van rust in een Volvo
te rijden.

Jarenlang immers.heeft Volvo baanbrekend werk verricht
op het gebied van passieve veiligheid. Kooiconstructie,
veiligheidsbumpers, voorruit van gelaagd glas, veiligheids-
gordels en stoelen met vaste hoofdsteunen zijn al jaren niet
meer uit een Volvoweg te denken. Vaak worden deze voor-
zieningen nu wettelijk voorgeschreven. Ze worden op steeds
bredere schaal toegepast. Gelukkig maar.
Hoewel daarmee nog niet elke kooiconstructie dezelfde is.

Toch blijft Volvo ook hier toonaangevend. Autogordels
op de achterbank zijn als standaard-voorziening nog steeds
een zeldzaamheid. Nog sprekender wellicht zijn de zware
stalen buizen in de portieren,die in de praktijk hun nut
overduidelijk hebben bewezen.

tçre 11èel ZO)/{'S /1001' e11 (I("I! /e I; een omvrilebü re !.'Ou/ml/sl I1fC! ie I'O J/ sI ('1'/,'('
stoa/profielen, stalen buizen in rif! porfieren ('1/ 8/)('(1(1/('slul cn die, zel!~ bi]
emstiec setrode. 11('/ ojJells/Jrillg(JI! mn dl' txnticren iuarleonu'n,

IJl' mjf/lo/ldig bcrcitigde stuurinrichting:
1. 1/('1 onderste dcc! Mil de stuursla lig Im ikt. 2. IJl' stuuras schuift tclcscooiscu
ineen. J. 1)(' :':/I/lfrlm/olil toordt in elJwar!f('(II'II/d CJI hr'lOe('gt J/(lOI' !lortIl ('11

naa r beneden. 4. Ue stand V(lII hel st urcnoiel lUljuKI ouder druk, 5. Het stnnr-
/(I;('/c('IIII'IIIII;S niet zacht materiaal bekteed.
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Op een Volvo kunt u rekenen
Niets is hinderlijker dan een auto die
het laat afweten. Meestal ook nog
op een ongelegen moment. Een Volvo
wordt vaak gekozen vanwege z'n
bedrijfszekerheid Er is Volvo dan
ook alles aan gelegen die hoge mate
van betrouwbaarheid te handhaven.

Zorg voor kwaliteit begeleidt de
bouw van iedere Volvo. Mensen die
eraan meewerken zijn zich bewust
van hun verantwoordelijkheid.
Zij zijn toegerust met de nieuwste
gereedschappen en instrumenten.
Ze werken volgens geavanceerde
methoden.

Waar mogelijk is het produktie-
proces geautomatiseerd. Om zeker
te zijn van constante kwaliteit voeren
lasbatterijen en 50 zware robots
met feilloze precisie 97% van het
laswerk uit.
Tijdens het produktie-proces wordt

l ïc km('litigr 2. f titer \'(} motor IIIC{ brand-
slolïIlSI){(ili/f,~ IH(!{f'l'li nu-trcn n-anm-cr If

hcl j[({Spedlllll indnskt.Het IIlIJlorb/of,' ('1/

dl' rilillr!Cr!WP/)('/llljJl ran lichtntctaal.
(;('1 ronsistorisecrd (}lIfsld'i}/gs,~ysl<'('/iI eonder
("()/I!acf/JIIIl!CII roor s(Jc/Jc!. ('OIII!orfa/J('I/opCII.
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controle op controle uitgevoerd.
Aan het einde van de lijn wacht
iedere nieuwe Volvo een nauw-
keurige eindcontrole. Pas dan verlaat
een nieuwe 260 de fabriek.
Toch wordt daarna steekproefs-
gewijs nog 3%van de produktie aan
een extra eindcontrole onderworpen.
Deze test, die wordt uitgevoerd met
90 -100 auto's per week, neemt
drie dagen in beslag. Er wordt een
controlelijst met 400 punten af-
gewerkt, volgens een vast patroon
wordt een testrit gemaakt en met een
regentest wordt de waterdichtheid
van de carrosserie gecontroleerd.

Kwaliteit wordt echter pas
bewezen in de praktijk, in het verkeer
van alle dag. Volvo hecht grote
waarde aan alle informatie die daar-
over kan worden verzameld.

I-iil/'o :\1 {f {( tonic t isrlU' I ra lISlIl iss ie: 11 ku J/!
zich {'oller/i!?o!) hel rcrkeerranccntrcrcn.
En/?('/e J/lOrI ('1/(' 11 zijn IJId ('('I/Iw Jlr!f{('SCllflkddc
l'inTcrsJ/('llingshak III{'! ('1r'ldrisctrc IJ/'I'I'dri,'('
Ierorbaar
I ;JOrdC/('1/." cconinniscltcr brondstofrcrlrns i/,>
('/I gerednreord motortoerental ('1/ mulo/geil/id.

Een speciale afdeling houdt zich
bijvoorbeeld bezig met het analyseren
van verkeersongevallen waarbij een
Volvowas betrokken.
Computerprogramma's verwerken
gegevens over garantiewerkzaam-
heden die over de gehele wereld
worden uitgevoerd. Op die manier
wordt een inzicht verkregen over het
functioneren van onderdelen en
systemen onder variërende om-
standigheden. Er zijn voortdurend
testauto's op de weg,die volgens een
vast systeem worden gecontroleerd.
Datzelfde geldt voor een aantal taxi's
en politiewagens.

Deze informatiestroom stelt Volvo
in staat de kwaliteit van Volvo's
nauwlettend te volgen en waar maar
enigszins mogelijk, te verbeteren.
Volvo bouwt kwaliteitsauto's en dat
moet zo blijven.

JJl' (elJllridiJll(cli zijJ/ ecmaakt I'(/},' ('('11

bijzondcrcnrrusicbcstrnd igc kaper )//"Nu'/
(Cf';Clillg.





Naar alle waarschijnlijkheid het
meeste auto voor uw geld
Volvo's ondergaan een oppervlakte-
behandeling die volkomen uniek is
vanwege omvang en grondigheid.
Na een 5-voudige lakbehandeling
worden er op vele carrosseriedelen
roestwerende middelen aangebracht.
Niet alleen op de bodem, maar ook in
de holle ruimtes. De dorpels zijn
zelfventi!erend.
Carrosseriedelen die door hun plaats
extra vatbaar zijn voor roestvorming
zijn vervaardigd van dubbelzijdig
gegalvaniseerd plaatstaal.
Kortom, we doen alles wal mogelijk .
is om er voor te zorgen, dat onze
auto's jarenlang meegaan en naar
behoren functioneren. Officiële
statistieken hebben aangetoond,
dat een Volvonu een verwachte
gemiddelde levensduur heeft van
17.5jaar. Dat is 2 jaar meer dan z'n
naaste concurrent en meer dan 6 jaar
langer dan sommige andere bekende
internationale merken. Or eerste slap oan ('('1/ uitgebreide ca rrosscricbelta ndeling: Ûnderdonspeling in ('('1/ cteletrisrh

geladen lakbad. Ook op iJ/lbl'l"eikbaF('·ptaatsen soordt zo lak aangebrocut.

Dl' rinoind sngt roor 1'f'rr!fIlJl/Jillg rantte!
in de dorprls (fa/H!'f'ziKl' tocht en roarlannt
zodoende corrosie.

De leie/lmipcII ran dl' nmnvielcn heb/H'II ('('11
extra binncnschenn ranlnntststof. Dit bc.
scherm! het metaal tegen rodtt ('1/ strcnslüg.

Er wordt reel gt'hmik gClI/aaM ran zeer
rotros icbcs {('/!{lig d If bbets Ijd ig g('ga /I-oJ/ iscerd
ptoo !s/aaf (einlelaag di/til': :1 tut 4 keer dikker
don di" bij de meeste andere !J/('/,!.>('J/).

Dl' tnoctsbo regedeeltel//la 1/ het uittoa tsystccnï
zijn .oonion ion ('CII roestbestendige otnnri-
nitnn laag.
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Volvo 265 GLE,
expansieve exclusiviteit
Natuurlijk wilt u comfort. U hoeft
geen overdreven luxe, maar toch wel
veel van het goede. Dus een auto
waar u heerlijk in zit en moeiteloos
mee rijdt. Onder alle omstandigheden.
Maar u wilt meer, u wilt ruimte,
volop ruimte om van alles mee te
kunnen nemen.

De Volvo 265 GLE heeft een
laadruimte van niet minder dan
1200 liter. En,als dit nog niet genoeg

is, kan de achterbank makkelijk
neergeklapt worden. Hierdoor
ontstaat een 188 cm diepe laadvloer
met een inhoud van 2150 1iter.
Onder deze laadvloer bevindt zich
een verborgen ruimte van 59 liter
om waardevolle eigendommen aan
het zicht te onttrekken.

De Volvo 265 GLE heeft in
standaard-uitrusting o.a. aircondi-
tioning.pluche bekleding, verwarmde

Een lIuttig accessoire is dit leinderzit]e. dat kan worden opgeborgen onder de toadotoer
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bestuurdersstoel ,wisser en sproeier
op de achterruit met interval-
schakeling, elektrisch bedienbare
zijruiten en spiegels,centrale portier-
vergrendeling en automatische
niveauregel ing.

U heeft de keuze tussen een
versnellingsbak met overdrive
(gereduceerd motorgeluid en econo-
mischer brandstofverbruik) of
automatische transmissie.



Technische gegevens 264 GLE/262 C26~ DL 264 GL/265 GLE

Motortype B27 E
Motor

B27 E B 27 E
Cilinderaantal 6 6 6
Cilinderinhoud in crut 2664 2664 2664
Boring x slag in mm 88 x 73 88 x 73 88 x 73
Maximurn vermogen kW bij ornw/sec DIN 109/95 109/95

Maximum koppel Nm bij cmw/sec DiN 218/50
Maximurn vermogen pk bij omw/min DIN 148/5700 148/5700

109/95
148/5700

Maximum koppel kgm bij omw-min DIN
218/50
22.21:3000 22.213000

218/50
22.2/3000

Com p ressi e v er ho uding 9.5:1 9.51
Carburatie Cl. inspuiting Cl-inspuiting

vierversnellingsbak met overdrive

drie versnellingen. hendel met
6 standen. verlicht

Cl-inspuiting
Transmissie

handgeschakeld

drie versnellingen. hendel met
6 standen, verlicht"

drie versnellingen. hendel mei
6 standen. verlicht"

Koelsysteem
Tegen vorst beveiligd en gesloten
Inhoud in lilers
Elektrische uitrusting

10.9 10.910.9------------------------------------~-----------
Accu 12 \·70 Ah 12 V 70 Ah 12 1i/ï0 Ah
\Vis~elstnx)mdyna[.::ll:.:o Î:.:O'_A'_'___.,..::--'-.::_,.::------_,-------------------------------:7~0~A~==~:.:.::'------------"'OO:-':A.c..:.=..:=-------
Ontstekingssysteem getransistoriseerd geuansistonseerd getransistoriseerd

zonder contactpunten zonder contactpunten zonder contactpunten
Benzinetank

Tandheugeltype
Stu urbekrachtiging

60 60 60
Veilige plaats onder de vloerplaat
Inhoud in liters~~----------------~----------------~----------------~-------------
Stuurmechanisme

Aantal slagen stuurwiel van links naar rechts
Draaicirkelin meters

3.5 3.5 3.5
9.8 9.8 9.8

17511R 14 185/70 HR 1412641 185/70 HR J4
185 IIR 1~12651

5j·W 5.5j ·1~·· 5.5J ·14"
(262 Cdichtmetaal l

voor/achter voor/achter voor/achter

achter achter (26-1 G Ll achter

\Vielen
Staalgordel radiaalbanden

Velgen

Remmen
SchiJfrem'-n-le-n---------

Schokdempers
~Iet gasvulling

Wielophanging
Voorwielophanging van het z.g. Me. Phersou-type.
ln rubber gelagerde draagarmen en stabilisator-
stang. Starre achteras met in langsrichting
geplaatste wielgeleide- en reactiearmen en
Panhardstang. in rubber gelagerde bevestigings-
punten. Achter schroefveren.

Algemene uitrusting en uitvoering
Ruitewissers met twee snelheden. Elektrisch
bedien bare ruitesproeiers. waarschuwtngskuipper-
lichten Achteruitrijlichten. Instrumentenpaneel
met snelheidsmeter. kilometerteller. dagteller.
koelvloeistoftemperatuurmeter en een benzine-
meter. waarschuwiogs. en controlelampjes voor
richtingaanwijzers. grootlicht. handrem. waar-
schuwingskni pperl ichten, elek trische achterruit-
verwarming. veiligheidsgordels. oliedruk.
laadstroom. defect remcircuit en defect aan dim-.
achter- uf remlichten. Regelbare dashboard-
verlichting. Verlichting in dashboardkastje.
IIalogeen koplampen. Automatische driepunts-
rulgordels voor en achter. Uitstekend verstelbare
slaapstoelen met vaste.open hoofdsteunen.
Lendensteun. Voorruit van gelaagd veiligheidsglas.
Deuren versterkt met ingebouwde stalen buizen
(side impact proteetion I.Versterkte dakeenstruc-
tie. Veiligheidskooiconstructie met energie-
absorberende voor- en achterzijde.
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Gewichten'}
Rijklaar gewicht ca. 1350 . 1470 kg.
Toelaatbaar totaalgewicht ca. 1900 . 1950 kg.
Max.aanhangwagen gewicht geremd 1500 kg.
Max.aanhangwagen gewicht ongeremd 650·690
kg.
Max.dakbelasung 100 kg.

Garantie
Levering met 12 maanden garantie. ongeacht
het aantal gereden kilometers.

"automatische transmissie wordt als extra
tegen meerprijs geleverd.

tj afhankelijk van type.





262 Coupé 264 GL 264 GLE 265GLE

Lendensteun

Standaard-uitvoering 264 DL

Verwarmde bestuurdersstoel---------------+----
Hoogte-instellinR best uurdersstoel met he.~n.:::d.:::el:::s ---1 + \- + t-__ ·__ ---1
Extra buitenspiegel

-"'-------,---
Opbergvakken voorportieren
Driepunts rolgordels voor en achter
Waa-schuwingslar-pje rolgordels

------
Quartz uurwerk ---------~------+-------~-----+------~--_._---•Achterruitverwarming

•Getint glas rondom o
IntervalschakeJaar ruitewissers

Anti-verblindings binnenspiege.:.1 ,---,----------+------+------+-------+-------L-------1
Ruitesproeier en -wisser op de achterruit
Mistachterlicht
Waarschuwingslampje voor defect dim-rachter- of remlicht
Gescheiden triangel remsysteem------
Signaal bij vergelen contactsleutel~~----------1
Signaal bij vergeten verlichting
Verlichting in motorcompartiment
Verlichting in bagageruimte
A fsluitbaar clash boardkastje
Weg klapbare make-up spiegel
Kindersloten achterportieren

--------------~-----r------~----~----__+
Stuurbekrachtiging
Anti-roest behandeling volgens ML-methode--------------~------+-------+-------~-------+------~
Geventileerde remschijven vóór--------------------+_------+-------~-------+------~------_4
Schuifdak

I

-
0 0 0

c- •
0 0

- --- r-

•
--

Metallic lak
~ell bekledilli(

Leren bekleding
Pluche bekleding
Leren pook hoes
Airconditioning
Lichtmetalen velgen
Toerenteller
Van binnenuit mechanisch verstelbare buitenspiegel
Van binnenuit elektrisch bedienbare buitenspiegel

- ----+~
Bevestigingspunten vastzetten lading~~2----------r--
Automatische Jl iveauregeling
Jaloezie op de achterruit
Luidsprekers voorportieren
Elektrisch bedienbare zijruiten vóór
Elektrisch bedienbare zijruiten achter
Centrale portiervergrendeling
Venvarmde passagiersstoel

,-----,-
Snelheidsa utomaal (cruisecontrol )
r~adio/stereo cassettespel er
Elektrisch bedienbare antenne__________~------L-------~-------L-------L ___

-

--------'
Standaard o Als extra tegen rneerpnjs
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