
Volvo S60 II T5 FWD R-DESIGN 
Cenové zvýhodnění vozu Volvo S60 T5 Geartronic R-Design

Původní cena Sleva

1 432 608 Kč 243 608 Kč *

Volitelná výbava:
automatická čtyřzónová klimatizace
HMI Sensus Connect - Premium Harman/Kardon
Grafický head-up displej
kamery parkovacího asistenta s výhledem 360° do okolí
Volvo Guard Alarm s náklonovým a pohybovým čidlem
Náhradní dojezdové kolo včetně heveru
samostatný CD přehrávač pro 1-CD
230V napájecí zásuvka v zadní části středového tunelu
elektrická dětská pojistka zadních dveří a oken
elektricky sklopné hlavové opěrky vnějších sedadel 2. řady
elektricky sklopná opěradla zadních sedadel a hlavových opěrek vnějších zadních sedadel
uzamykatelná schránka spolujezdce
bezklíčový přístup s dálkovým ovládánímvyhřívaná přední sedadla
vyhřívané trysky ostřikovačůAdaptive Cruise Control (ACC)
IntelliSafe Surroundpřední LED mlhová světla s bočním přisvětlením
vysokotlaké ostřikovače světlometů
kompletní LED světlomety s ABL, AHB2 + světla pro denní svícení (LED DRL), design
„Thorovo kladivo“ – aut. natáčivá světla až o 30°+ vystínění vozidel a přepínání dálkových
světel
střešní nosiče na střešní ližiny, křídlový profil
tvarovaná plastová rohož do nákladového prostoru
tvarované plastové rohože pro cestující

* Poznámka:

Údaje obsažené v této kartě vozu mají informativní charakter. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve
smyslu §1731 nebo §1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle §1733 občanského
zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy.

Barva vozu: bílá Crystal White Pearl (707)
Fotografie je ilustrativní a zobrazuje i prvky příplatkové výbavy

Hlavní přednosti

Typ vozidla: nové / skladové

Modelový rok: 2020

Obsah motoru: 2,0 L

Palivo: benzín

Převodovka: automatická

Barva exteriéru: 707 - bílá Inscription Crystal

White Met

Specifikace
Výkon (kW) 184

Výkon (k) 250

Spotřeba paliva* (l/100 km) 6,5

* jedná se o kombinovanou spotřebu

Emise CO2 (g/km) 149
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