Volvo V60 Volvo V60 D3 150 KM manualna, 6 biegów
ID#1004 Rok produkcji: 2018, Przebieg: 5 Km

CENA: 117 000.00 PLN (brutto)
Oferowany samochód jest to przykładowa oferta auta do zamówienia do produkcji, rok modelowy i produkcyjny
2018!!! Samochód fabrycznie nowy bez przebiegu z fabryczną gwarancją producenta
Możliwa dowalana konfiguracja wybranego modelu w atrakcyjnej cenie- zapraszamy do kontaktu z salonem
sprzedaży.
Kontakt:
22 7116464
570369990
601369994
Wyposażenie standardowe:
Elektryczne wspomaganie kierownicy
Zawieszenie Dynamic
Oświetlenie asekuracyjne Home Safe
Koła ze stopów lekkich 16" HERA 215/55 R16 V
33 - Tempomat
40 - Kierownica skórzana
235 - Sterowanie audio w kierownicy
439 - AQS (AIR QUALITY SYSTEM) - system poprawy jakości powietrza w kabinie
727 - Czujnik wilgotności powietrza
100 - Dywaniki tekstylne
101 - Podświetlane lusterka wewnętrzne dla kierowcy i pasażera
852 - Przycisk otwarcia wszystkich drzwi po stronie pasażera
333 - Skórzana dźwignia zmiany biegów
D3
804 - Pakiet "Czyste wnętrze" - antyalergiczny filtr recyrkulacji powietrza
ECC - ELECTRONIC CLIMATE CONTROL - klimatyzacja sterowana elektronicznie, dwustrefowa z filtrem
781 - System szybkiego ogrzewania wnętrza PTC
Elektrycznie ogrzewana szyba tylna
Autoalarm Volvo z czujnikiem ruchu i przechyłu nadwozia
Immobilizer
KIR (KEY INTEGRATED REMOTE) klucz zintegrowany z pilotem centralnego zamka
Wzmocnione szyby boczne
Fotel kierowcy z 6-kierunkową regulacją ręczną
Fotel kierowcy z 6-kierunkową regulacją ręczną
57 - Fotel pasażera z 6-kierunkową regulacją ręczną
Składane zagłówki tylne
575 - Wykończenie wnętrza CHARCOAL
Uchwyty na kubki z przodu
Standard grill, low spec
Schowek w przednich drzwiach
Podświetlany i zamykany schowek na rękawiczki
Podłokietnik z przodu
Zderzaki w kolorze nadwozia
Podgrzewane i elektrycznie regulowane zewnętrzne lusterka wsteczne
Reflektory halogenowe z funkcją poziomowania
20 - Światła do jazdy dziennej LED DRL
Boczne światła obrysowe
38 - Tylny spojler

Komputer pokładowy
CITY SAFETY - układ wspomagania hamowania dla prędkości poniżej 50 km/h
Hill Launch Assist
6 poduszek powietrznych: dla kierowcy i pasażera, dwie poduszki boczne (dwukomorowe), kurtyny powietrzne (IC)
SIPS (Side Impact Protection System) system zabezpieczeń przed skutkami uderzeń bocznych
WHIPS (WHIPLASH PPROTECTION SSEATING SYSTEM) - system zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego
Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc
System mocowania fotelika ISOFIX dla zewnętrznych miejsc tylnej kanapy
EBA (Emergency Brake Assistance) układ wspomagania nagłego hamowania
EBL (Emergency Brake Lights) - ostrzeganie innych użytkowników drogi o gwałtownym hamowaniu
Audio PERFORMANCE 5” kolorowy wyświetlacz LCD, 4x20W 6 głośników (1 CD), złącze AUX
6-stopniowa manualna, napęd na koła przednie
Układ wstrzymywania pracy silnika Stop/Start
Pojedyncza końcówka wydechu
DSTC Dynamic Stability Traction Control - układ antypoślizgowy
RSC (ROLL STABILITY CONTROL)- układ stabilizacji przechyłu
ABS (ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM) z elektronicznym układem rozdziału sił hamowania (EBD – Electronic Brake
Distribution)
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, § 1. Kodeksu
Cywilnego.Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia. Informacje umieszczone
w ogłoszeniu, służą jedynie celom informacyjnym.
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