D3*Momentum*1-rej. 2012*tylko
133Tkm*ALU17*serwis w ASO Volvo

57 000 PLN

Marka

Volvo

Typ nadwozia

SUV

Importowany

Tak

Przebieg

133000

VAT marża

Tak

Pojemność skokowa
Skrzynia

1984
Manualna

Kraj pochodzenia

Belgia

Bezwypadkowy

Tak

Liczba miejsc

5

Model

XC 60

Typ paliwa

Diesel

Rok produkcji

2011

Kolor

Szary

Finansowanie

Tak

Moc

163

Napęd

Na przednie koła

Data pierwszej rejestracji

2012-01-03

Serwisowany w ASO
Liczba drzwi

5

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

Interfejs Bluetooth

Radio

Zestaw głośnomówiący

Gniazdo USB

System nawigacji satelitarnej

System nagłośnienia

Klimatyzacja automatyczna, dwu...

Tapicerka materiałowa

Podłokietniki - przód

Kierownica skórzana

Kierownica ze sterowaniem radi...

Kierownica wielofunkcyjna

Dźwignia zmiany biegów wyko...

Czujnik deszczu

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Przyciemniane tylne szyby

Tempomat

Kontrola odległości z tyłu ...

Lusterka boczne ustawiane elek...

Podgrzewane lusterka boczne

Lusterka boczne składane elek...

Kontrola trakcji

Czujnik zmierzchu

Lampy przeciwmgielne

System Start/Stop

Elektryczny hamulec postojowy

Wspomaganie kierownicy

Felgi aluminiowe 17

ABS

System wspomagania hamowania

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Kurtyny powietrzne - przód

Boczne poduszki powietrzne - p...

- 5-cylindrowy silnik Volvo
- automatyczna klimatyzacja dwustrefowa
- kontrola trakcji DSTC
- oryginalne alufelgi 17" Volvo
- kierownica wielofunkcyjna obszyta skórą
- tapicerka materiałowa Off-black
- nawigacja GPS z mapą Polski
- system audio High Performance
- możliwość odtwarzania płyt DVD
- zintegrowany zestaw głośnomówiący bluetooth
- port USB
- tempomat
- sensor deszczu
- czujniki parkowania z tyłu
- aluminiowe elementy wykończenia wnętrza
- el. składane lusterka zewnętrzne
- oświetlenie podłoża w lusterkach bocznych
- samoczynnie przyciemniające się lusterko wsteczne
- hak holowniczy odpinany
- el. otwierana/zamykana pokrywa bagażnika
- oryginalne dywaniki tekstylne
- możliwy software tuning do 190KM
- wszystko sprawne
- regularnie serwisowany w ASO Volvo
- na życzenie prześlemy historię serwisową auta z ASO Volvo
- m. in. nowe
- tarcze i klocki hamulcowe tylne 27.08.2019 przy 101383km
- akumulator 01.08.2019 przy 100427km
- sprężarka klimatyzacji 06.05.2019 przy 97269km
- import z Belgii
- cena samochodu przygotowanego do rejestracji (koszt 99zł badanie techniczne + 160zł rejestracja)

Tak

- możliwy kredyt uproszczony
- profesjonalna obsługa finansowa

