Recharge T8 Plug-in 303 + 87 KM eAWD - Raty
Gwarancja Zamiana
Marka

222 000 PLN
Volvo

Typ nadwozia
Rok produkcji
Kolor

Typ paliwa

2018

Przebieg

Czarny

Leasing
Moc
Napęd
Data pierwszej rejestracji

Model

SUV

XC 90
Hybryda
55000

Finansowanie

Tak

Tak

Pojemność skokowa

408

Skrzynia

2000

Automatyczna hydrauliczna (klasyczna)

4x4 (stały)

Filtr cząstek stałych

Tak

2018-01-01

Serwisowany w ASO

Tak

Liczba miejsc

5

Liczba drzwi

5

...
...
...

Interfejs Bluetooth

Radio

Zestaw głośnomówiący

Gniazdo USB

System nawigacji satelitarnej

Wyświetlacz typu Head-Up

Klimatyzacja automatyczna: 3 s...

Tapicerka częściowo skórzan...

Elektrycznie ustawiany fotel k...

Podgrzewany fotel kierowcy

Ogrzewane siedzenia tylne

Kierownica skórzana

Kierownica wielofunkcyjna

Zmiana biegów w kierownicy

Ogrzewanie postojowe

Czujnik deszczu

Podgrzewana przednia szyba

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Przyciemniane tylne szyby

Lampy bi-ksenonowe

Kontrola odległości z przodu...

Kontrola odległości z tyłu ...

Park Assistant - asystent park...

Kamera parkowania tył

Lusterka boczne ustawiane elek...

Podgrzewane lusterka boczne

Asystent (czujnik) martwego po...

Lane assist - kontrola zmiany ...

Ogranicznik prędkości

Kontrola trakcji

Światła do jazdy dziennej

Światła do jazdy dziennej di...

Lampy przeciwmgielne

System Start/Stop

Elektryczny hamulec postojowy

Wspomaganie kierownicy

Blokada mechanizmu różnicowe...

Zawieszenie regulowane

ABS

ESP

System wspomagania hamowania

Asysten pasa ruchu

System minimalizujecy skutki k...

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Poduszka kolan kierowcy

Kurtyny powietrzne - przód

Boczne poduszki powietrzne - p...

Kurtyny powietrzne - tył

Boczne poduszki powietrzne - t...

Isofix (punkty mocowania fotel...

<b>VOLVO XC90 T8
Recharge T8 Plug-in 303 + 87 KM eAWD</b>
Nowy gatunek luksusu
Zelektryfikowany układ napędowy, praktyczne funkcje internetowe plus poczucie unikalnej skandynawskiej pomysłowości i jakości wykonania - takie jest nowe XC90.
Luksusowe auto z misją.
Korzystaj z mocy - odpowiedzialnie
XC90 udanie łączy moc z dbałością o środowisko. Gama zelektryfikowanych wersji napędowych zawiera układy hybrydowe typu 'mild' oraz T8 Twin Engine, zdolne
poruszać się bez emitowania żadnych spalin.
Luksus dla całej siódemki
XC90 dostępne jest w siedmioosobowej. Każdy pasażer podróżuje podróżuje w pełnym komforcie.
Wyrafinowany design
Budzący zaufanie elegacki skandynawski design składa się na wyrafinowany, pełen mocy wygląd nowego XC90.
Bezpieczeństwo
Monitorowanie martwego pola
Poduszka powietrzna kolanowa
Poduszki powietrzne kurtynowe
Reflektory adaptacyjne
Reflektory LED
System kontroli odległości z funkcją awaryjnego hamowania
System monitorowania pasa ruchu
System rozpoznawania znaków drogowych
System utrzymania pasa ruchu (aktywny)

Komfort
Asystent parkowania
Czujnik deszczu
Czujnik zmierzchu
Czujniki parkowania przednie
Czujniki parkowania tylne
Dostęp bezkluczykowy
Dzielona i składana tylna kanapa
Elektrycznia klapa bagażnika
Elektrycznie podgrzewana szyba przednia
Elektrycznie regulowane fotele
Elektrycznie sterowane lusterka
Fotele wyposażone w funkcję masażu
Hamulec elektromechaniczny
Kamera cofania
Kierownica wielofunkcyjna
Klimatyzacja automatyczna wielostrefowa
Klimatyzowany schowek
Nawigacja
Podgrzewana kierownica
Podgrzewane fotele przednie
Podgrzewane fotele tylne
Regulacja odcinka lędźwiowewgo fotela kierowcy
Skórzana kierownica i drążek zmiany biegów
System kamer 360 st.
System wspomagania ruszania pod górę (Hill Holder)
Tapicerka skórzana
Tapicerka z alcantary
Tempomat
Tempomat aktywny
Wentylowane fotele przednie
Sport
Sportowe fotele przednie
Sterowanie automatyczną skrzynią biegów przy pomocy łopatek przy kierownicy
Wybór profilu jazdy
Wygląd
Dach panoramiczny (otwierany)
Felgi aluminiowe
Przyciemniane szyby
Dodatki
Cyfrowy zestaw zegarów
Komputer pokładowy
Relingi dachowe
System multimedialny z ekranem dotykowym
Dwa ekrany multimedialne w zagłowkach przednich foteli
Wyswietlacz HUD (Head-Up-Display)
Zestaw głośnomówiący (Bluetooth)
<b>Więcej informacji:</b>
Daniel - tel. +48 530 170 495
Adam - tel. +48 666 608 065
Możliwość sprzedaży ratalnej, leasingu / pożyczki leasingowej.
<b>ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ POZOSTAWIENIA AUTA W ROZLICZENIU - ZAMIANY.</b>
Umożliwiamy naszym Klientom kompleksowe sprawdzenie samochodu
przed zakupem w dowolnie wybranej Stacji Kontroli Pojazdów lub Autoryzowanym Serwisie.
<b>Samochód z możliwością zakupu z gwarancją na usterki mechaniczne, elektryczne, hydrauliczne!</b>
W razie dodatkowych pytań, proszę o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.
Zapraszamy również do polubienia naszego profilu na Facebook'u i Instagram'ie.
<b>????????????????????
Samochody to nasza pasja.
Misja to spełnianie Państwa marzeń.
Wymarzony model ściągniemy nawet z drugiej strony świata!</b>
Treść prezentowanych ogłoszeń ma charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowi oferty sprzedaży w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego, sprzedający nie odpowiada za
ewentualne błędy czy nieaktualności ogłoszenia w przypadku wcześniejszej sprzedaży pojazdu.
<b>Zapraszamy serdecznie!</b>
Dodatkowe informacje: liczba poduszek powietrznych: 10, liczba miejsc: 5, przegląd ważny do: 2021-10-16, tapicerka: czesciowo_skora, tapicerka kolor: czarny, kraj

pochodzenia: USA, status sprowadzonego: sprowadzony_zarejestrowany
Numer oferty: VER16RD9A

