PODSUMOWANIE KONFIGURACJI TWOJEGO

VOLVO XC90

Silnik i skrzynia biegów
B5 Mild Hybrid Diesel 235 +14 KM automatyczna, 8 biegów, AWD 294 900,00 PLN
Wersja
Momentum Pro 5 miejsc
Kolor
614 Ice White
Koła*
19-calowe 5-ramienne Black Alloy 235/55R19
Tapicerka
RA00 Fotele komfortowe z tapicerką skórzaną Moritz Charcoal
Wykończenie wnętrza
Wykończenie wnętrza aluminium IRON ORE
Kierownica
Trójramienna, skórzana kierownica z elementami aluminium
Dźwignia zmiany biegów
Dźwignia zmiany biegów Unideco
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Komfort
2-strefowa klimatyzacja automatyczna
CleanZone (AQS - przewietrzenia przy odblokowaniu), Multifilter
Czujnik wilgotności powietrza
Przewietrzanie i ogrzewanie wnętrza przy funkcji Volvo On Call
Keyless Entry - bezkluczykowy dostęp i uruchamianie pojazdu
Elektrycznie otwierana klapka wlewu paliwa
Automatycznie przyciemniane lusterko wsteczne oraz lusterka boczne
Czujnik deszczu
Przyciski sterowania na kierownicy
Zawieszenie Touring
Wsparcie kierowcy
Reflektory przednie w technologii LED - statyczne
Regulowany ogranicznik prędkości - speed limiter
Adaptacyjny tempomat
System wspomagający unikanie kolizji
Pilot Assist korzystający z danych nawigacji
Układ utrzymania pasa ruchu LKA
System Bezpieczeństwa Intellisafe Surround zawiera: Blind Spot Information System (BLIS) martwe pola widoczności, Cross
Traffic Alert ostrzeganie o zbliżających się obiektach z tyłu pojazdu
Czujniki parkowania - tył (PARK ASSIST)
Asystent podjazdu HSA
Hill Descent Control
Komunikacja pomiędzy pojazdami - ostrzeganie o śliskiej drodze i światłach awaryjnych
Układ informowania o znakach drogowych RSI
Układ wstrzymywania pracy silnika STOP/START
System monitorowania ciśnienia w oponach iTPMS
Nadwozie
Dysze spryskiwaczy szyb zintegrowane z ramionami wycieraczek
Elektrycznie otwierana klapa bagażnika
Zintegrowane relingi dachowe jasne
Grill lakierowany w kolorze czarnym błyszczącym
Krata wlotu powietrza z pionowymi żebrami w kolorze czarnym
Jasne listwy wokół szyb
Dolne listwy w kolorze nadwozia
Klamki lakierowane w kolorze nadwozia
Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne
Wnętrze
Podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych
Dywaniki tekstylne
Listwa progowa Volvo
Pakiet oświetlenie wnętrza poziom II
Podsufitka w kolorze blond
Aluminiowa listwa ochronna bagażnika
Dodatkowe gniazdo 12V w przestrzeni bagażowej
Bagaż i Ładunek
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Półautomatyczna roleta bagażnika
Miękka siatka odgradzająca przestrzeń bagażową
Organizer pod podłogą bagażnika
Bezpieczeństwo i Zabezpieczenia
Autoalarm Volvo Guard
Wewnętrzny czujnik ruchu dla Alarmu
Czujnik przechyłu dla alarmu
Blokada prywatna
Blokada zamka centralnego z diodą w przednich drzwiach
Hartowane szkło - szyby boczne i szyba tylna
Trójkąt ostrzegawczy
Ostrzeganie innych użytkowników drogi o gwałtownym hamowaniu EBL
Ostrzeganie przed kolizją i łagodzenie skutów kolizji, tył
Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera
Poduszka kolanowa - strona kierowcy
Poduszki powietrzne boczne
Kurtyny boczne
system zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego WHIPS
Czujnik zapięcia pasów - wszystkie siedzenia
Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
Pirotechniczne napinacze pasów bezpieczeństwa - przód/tył
System mocowania fotelika ISOFIX na zewnętrznych miejscach tylnej kanapy
Fotele
Elektryczna regulacja wysokości i manualna pochylenia fotela kierowcy
Elektryczna regulacja wysokości i manualna pochylenia fotela pasażera
Elektryczna 2-kierunkowa regulacja odcinka lędźwiowego
Mechaniczne składanie drugiego rzędu siedzeń
Elektrycznie składane zagłówki foteli tylnych
Podłokietnik tylnej kanapy z uchwytami na kubki
Technika i Dźwięk
12,3-calowy cyfrowy wyświetlacz zegarów kierowcy
System audio HIGH PERFORMANCE SOUND
2 porty USB w tunelu środkowym
Łączność Bluetooth
System nawigacji Sensus
Volvo On Call - powiadamianie służb ratowniczych i zdalny dostęp do samochodu
Android Auto i Apple Carplay
Tuner radia cyfrowego DAB
Pozostałe
Standardowy kluczyk samochodu
5-miejscowy
Zestaw naprawczy koła (brak gdy opcja 165)
Apteczka, DIN 13164
Akumulator H7 AGM 80Ah 800 CCA
Zbiornik paliwa 71 litrów
Ograniczenie prędkości 180 km/h
Z układem AdBlue
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Przednie hamulce 18' FN+
Tylne hamulce 17'
Instrukcja obsługi w języku polskim
Cyfrowa instukcja obsługi w systemie samochodu
Emisja CO2
Emisja CO2 WLTP 176 g/km

Podsumowanie
Korzyści wynikające z pakietów
Cena katalogowa

0,00 PLN
294 900,00 PLN
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* Etykiety energetyczne opon standardowych:
Etykiety energetyczne opon służą do klasyfikowania efektywności energetycznej opony, przyczepności na mokrej nawierzchni
i zakresu hałasu dobiegającego z zewnątrz. Opony dostarczone z samochodem mogą być inne od tych prezentowanych na
etykiecie energetycznej.

Przód i tył

Etykiety energetyczne opon zimowych:
Opony zimowe są zamawiane przez Twojego wybranego dealera. Etykiety energetyczne opon zimowych różnią się w
zależności od producenta, rozmiaru opon i typu pojazdu.
W celu zapoznania się z etykietami energetycznymi opon zimowych odwiedź witrynę:
https://poznajvolvo.volvocars.com/oferta/OFR/2110/13603 lub skorzystaj z QR kodu zamieszczonego poniżej.

