103 252 PLN NETTO

D4*Momentum*B&W*kamera360*webasto*szyber
dach*bezwypadek*serwis w ASO
Marka
Typ nadwozia
Importowany
Przebieg

Volvo
Sedan
Tak
132000

Model

S90

Typ paliwa

Diesel

Rok produkcji

2017

Kolor

Szary

VAT faktura

Tak

Finansowanie

Leasing

Tak

Pojemność skokowa

190

Skrzynia

Moc
Napęd
Data pierwszej rejestracji
Bezwypadkowy

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

127 000 PLN BRUTTO

Liczba miejsc
Metalik

Tak
1969

Automatyczna hydrauliczna (klasyczna)

Na przednie koła

Kraj pochodzenia

Belgia

2017-04-19

Zarejestrowany w

Polska

Tak
5

Serwisowany w ASO

Tak

Liczba drzwi

4

Tak

Interfejs Bluetooth

Radio

Zestaw głośnomówiący

Gniazdo USB

System nawigacji satelitarnej

System nagłośnienia

Wyświetlacz typu Head-Up

Ekran dotykowy

Dostęp do internetu

Klimatyzacja automatyczna, dwu...

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...

Siedzenie z pamięcią ustawie...

Ogrzewane siedzenia tylne

Podłokietniki - przód

Kierownica skórzana

Kierownica wielofunkcyjna

Dźwignia zmiany biegów wyko...

Keyless entry

Uruchamianie silnika bez użyc...

Ogrzewanie postojowe

Czujnik deszczu

Elektryczne szyby tylne

Dach otwierany elektrycznie

Dach otwierany elektrycznie pi...

Tempomat adaptacyjny

Lampy przednie w technologii L...

Kontrola odległości z przodu...

Kontrola odległości z tyłu ...

Park Assistant - asystent park...

Niezależny system parkowania

Kamera panoramiczna 360

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...

Asystent pokonywania zakrętó...

Kontrola trakcji

Aktywne rozpoznawanie znaków ...

System rozpoznawania znaków d...

Autonomiczny system kierowania

Asystent świateł drogowych

Oświetlenie adaptacyjne

Dynamiczne światła doświetl...

Czujnik zmierzchu

Spryskiwacze reflektorów

Światła do jazdy dziennej

Światła do jazdy dziennej di...

-wersja Momentum
-8-stopniowa, automatyczna skrzynia biegów
-ACC-tempomet aktywny
-assist pilot (automatyczny pilot)
-park assist (asystent parkowania)
-el. otwierany i uchylny szyberdach szklany
-aktywne reflektory full LED z opcją doświetlania zakrętów
-ciśnieniowe spryskiwacze reflektorów
-head up
-keyless entry (system "bezkluczykowego" otwierania/zamykania/uruchamiania auta)
-czujniki parkowania z przodu i z tyłu z kamerą 360
-High Performance audio z głośnikami Bowers&Wilkins
-RSI (road sign information) - system informowania o znakach drogowych
-tapicerka skórzana
-el. regulowane fotele przednie z opcją pamięcią ustawień
-podgrzewane fotele przednie
-podgrzewana kanapa tylna
-podgrzewana kierownica
-rolety w drzwiach tylnych
-el. opuszczane zagłówki tylne
-el. otwierana/zamykana pokrywa bagażnika
-OGRZEWANIE POSTOJOWE
-Volvo on call
-podwójny wydech
-możliwy software tuning do 225KM

-absolutnie bezwypadkowy
-import z Belgii w 2019 przez Novotex od dealera Volvo
-do 2019 serwisowany w ASO
-zarejestrowany

