150 000 PLN NETTO

T8*AWD*Plug-In*Hybrid*Inscription*panorama*ser
wis w ASO Volvo
Marka

Volvo

Typ nadwozia

SUV

Importowany

Tak

Przebieg

213000

Model

XC 90

Typ paliwa

Hybryda

Rok produkcji

2017

Kolor

Złoty

VAT faktura

Tak

Finansowanie

Leasing

Tak

Pojemność skokowa

406

Skrzynia

Moc
Napęd

4x4 (dołączany automatycznie)

Data pierwszej rejestracji

2017-04-10

Serwisowany w ASO

+48627829272 / +48514260970
info@novotex.com.pl
Novotex

184 500 PLN BRUTTO

Tak

Liczba drzwi

Tak
1969

Automatyczna hydrauliczna (klasyczna)

Kraj pochodzenia

Belgia

Bezwypadkowy

Tak

Liczba miejsc

7

5

Interfejs Bluetooth

Radio

Zestaw głośnomówiący

Gniazdo USB

System nawigacji satelitarnej

System nagłośnienia

Wyświetlacz typu Head-Up

Ekran dotykowy

Sterowanie funkcjami pojazdu z...

Dostęp do internetu

Klimatyzacja automatyczna: 4 l...

Rolety na bocznych szybach opu...

Szyberdach szklany - przesuwny...

Tapicerka skórzana

Elektrycznie ustawiany fotel k...

Elektrycznie ustawiany fotel p...

Podgrzewany fotel kierowcy

Podgrzewany fotel pasażera

Regul. elektr. podparcia lęd...

Regul. elektr. podparcia lęd...

Fotele przednie wentylowane

Siedzenie z pamięcią ustawie...

Sportowe fotele - przód

Fotele tylne wentylowane

Podłokietniki - przód

Podłokietniki - tył

Kierownica skórzana

Kierownica ze sterowaniem radi...

Kierownica wielofunkcyjna

Kierownica ogrzewana

Cyfrowy kluczyk

Keyless entry

Keyless Go

Uruchamianie silnika bez użyc...

Czujnik deszczu

Podgrzewana przednia szyba

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Przyciemniane tylne szyby

Dach otwierany elektrycznie

System odzyskiwania energii

Kabel do ładowania

Lampy przednie w technologii L...

Kamera parkowania tył

Lusterka boczne ustawiane elek...

Podgrzewane lusterka boczne

Lusterka boczne składane elek...

Asystent (czujnik) martwego po...

Aktywny asystent zmiany pasa r...

Lane assist - kontrola zmiany ...

Kontrola odległości od poprz...

Ogranicznik prędkości

Asystent hamowania - Brake Ass...

Kontrola trakcji

Aktywne rozpoznawanie znaków ...

System rozpoznawania znaków d...

Asystent świateł drogowych

Oświetlenie adaptacyjne

Dynamiczne światła doświetl...

Czujnik zmierzchu

- plug in
- wersja Inscription
- tryby jazdy : comfort, dynamic, eco, off road
- el. otwierany/uchylny panoramiczny dach szklany
- aktywne światła drogowe w technologii Full LED z wysokojakościowym układem oczyszczania lamp
- elektryczna, 4-stopniowa regulacja odcinka lędźwiowego foteli przednich
- AQS (air quality system)- system recyrkulacji, kontroli i poprawy jakości powietrza
- koła ze stopów lekkich 20"
- elektrycznie regulowany fotel kierowcy z pamięcią ustawień
- elektrycznie regulowany fotel pasażera z pamięcią ustawień
- podgrzewane fotele przednie
- wentylowane fotele przednie
- zintegrowane relingi dachowe
- 12,3 calowy wyświetlacz cyfrowy zegarów kierowcy
- czujniki parkowania - przód i tył (park assist)
- kamera parkowania (tył)
- składane siedzenia trzeciego rzędu
- podświetlane listwy progowe drzwi
- zintegrowany podwójny układ wydechowy
- RSI (road sign information) - system informowania o znakach drogowych
- podgrzewane dysze wycieraczek
- centralny, 9 calowy ekran dotykowy o dużej powierzchni
- head up
- klamki drzwi w kolorze nadwozia z aluminiowym wykończeniem
- key less drive - zdalnie sterowany zamek centralny

- ogranicznik prędkości
- wysokiej jakości dźwięk
- aktywny tempomat z funkcją automatycznego hamowania
- automatycznie przyciemniane lusterka
- czujnik deszczu
- skóra nappa na górnej desce rozdzielczej oraz na panelu drzwi
- zintegrowany fotelik dla dziecka w środkowym siedzeniu
- przyciemniane szyby na tylnych drzwiach i bagażniku
- gniazdo 12V w tylnej części konsoli centralnej
- podłokietnik z uchwytami na kubki dla trzeciego rzędu foteli
- city safety - układ wspomagania hamowania dla różnicy prędkości
pomiędzy pojazdami sięgającej 50 km/h
- el. otwierana/zamykana pokrywa bagażnika
- półautomatyczny hak holowniczy
- bezwypadkowy
- import z Belgii
- do końca serwisowany w ASO Volvo (na życzenie prześlemy historię serwisową auta)
- niskie zużycie paliwa przy prędkościach do 130-140km/h - tylko ok.8.5L/100km
- dla firm możliwość odpisu nawet 100% VAT
- cena samochodu przygotowanego do rejestracji
- możliwy kredyt lub leasing uproszczony
- profesjonalna obsługa finansowa
- EXPORT 32500EUR NETTO

