
VOLVO V90 CC D5 AWD AUT
Cenové zvýhodnění vozu Volvo V90 Cross Country D5 AWD Geartronic Cross Country

Původní cena Sleva

2 044 055 Kč 445 055 Kč *

Volitelná výbava:
mechanicky nastavitelné prodloužení sedáku sedadla řidiče
přední LED mlhová světla s bočním přisvětlením pro zatáčení
náhradní dojezdové kolo 125/80 R18 včetně heveru
bezrámové vnitřní zpětné zrcátko  s automatickou změnou odrazivosti
elektricky nastavitelné sedadlo spolujezdce
elektricky nastavitelné sedadlo řidiče s pamětí pro vnější zpětná zrcátka a sedadlo
nastavení jízdního režimu
IntelliSafe Surround
kamery parkovacího asistenta s výhledem 360°do okolí 
výsuvné tažné zařízení se semi ovládáním
elektrické ovládání dveří zavazadlového prostoru
Volvo Guard Alarm 
vyhřívané čelní sklo
bezklíčový přístup s dálkovým ovladačem včetně handsfree otevírání dveří
sluneční clony zadních bočních oken integrovány v horních lištách panelů zadních dveří
tónovaná zadní okna
elektricky nastavitelná bederní opěrka s možností nastavení ve 4 směrech
navigační systém Navi Pro
přední a zadní parkovací asistent
12V zásuvka v zavazadlovém prostoru
elektricky sklopná opěradla zadních sedadel a hlavových opěrek vnějších zadních sedadel
vyhřívané přední sedačky
vyhřívané trysky ostřikovačů
ochranná síť zavazadlového prostoru
vyhřívaná zadní sedadla
komplexní osvětlení vozidla 
230V napájecí zásuvka v zadní části středového tunelu
vysokotlaké ostřikovače světlometů
kompletní LED světlomety s ABL, AHB2 + světla pro denní svícení (LED DRL) design
"Thorovo kladivo"
vnitřní a vnější zpětná zrcátka s automatickou změnou odrazivosti
19" kola z lehké slitiny 5 dvojitých paprsků s výbrusy  Diamond Cut, černá Black, pneumatiky
235/50
ochranný kryt zavazadlového prostoru
zimní kompletní kola 19"
kryt nárazníku
střešní nosiče
 

* 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: černá Onyx Black Metallic (717)
Fotografie je ilustrativní a zobrazuje i prvky příplatkové výbavy

Hlavní přednosti

Typ vozidla: nové / skladové

Modelový rok: 2019

Obsah motoru: 2,0 L

Palivo: nafta

Převodovka: automatická

Barva exteriéru: 717 - černá Onyx Black Metallic

K dispozici: ihned

Specifikace
Výkon (kW) 173

Spotřeba paliva* (l/100 km) 5,7

* jedná se o kombinovanou spotřebu
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