49 593 PLN NETTO

2.0D*Momentum*automat*skóra*ALU17*wirtualne
zegary*serwis w ASO Volvo
Marka

Volvo

Typ nadwozia

Kombi

Importowany

Tak

Przebieg

231000

Model

V60

Typ paliwa

Diesel

Rok produkcji

2016

Kolor

Czarny

VAT faktura

Tak

Finansowanie

Leasing

Tak

Pojemność skokowa

150

Skrzynia

Moc
Napęd

Na przednie koła

Kraj pochodzenia

Belgia

Bezwypadkowy

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

60 999 PLN BRUTTO

Tak

Liczba miejsc

5

Metalik

Tak
1969

Automatyczna hydrauliczna (klasyczna)

Filtr cząstek stałych

Tak

Data pierwszej rejestracji

2016-04-21

Serwisowany w ASO
Liczba drzwi

5

Tak

Interfejs Bluetooth

Radio

Zestaw głośnomówiący

Gniazdo USB

System nawigacji satelitarnej

System nagłośnienia

Klimatyzacja automatyczna, dwu...

Tapicerka skórzana

Elektrycznie ustawiany fotel k...

Podłokietniki - przód

Podłokietniki - tył

Kierownica skórzana

Kierownica ze sterowaniem radi...

Kierownica wielofunkcyjna

Automatyczna kontrola ogrzewan...

Czujnik deszczu

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Przyciemniane tylne szyby

Park Assistant - asystent park...

Kamera parkowania tył

Lusterka boczne ustawiane elek...

Podgrzewane lusterka boczne

Lusterka boczne składane elek...

Kontrola trakcji

Oświetlenie adaptacyjne

Dynamiczne światła doświetl...

Czujnik zmierzchu

Spryskiwacze reflektorów

Światła do jazdy dziennej di...

Lampy przeciwmgielne w technol...

System Start/Stop

Elektroniczna kontrola ciśnie...

Elektryczny hamulec postojowy

Wspomaganie kierownicy

Felgi aluminiowe 18

Opony off-road

Zawieszenie komfortowe

ABS

ESP

System wspomagania hamowania

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Kurtyny powietrzne - przód

Boczna poduszka powietrzna kie...

Boczne poduszki powietrzne - p...

Kurtyny powietrzne - tył

- wersja Momentum
- automatyczna skrzynia biegów Geartronic
- kontrola trakcji DSTC
- automatyczna klimatyzacja dwustrefowa
- nawigacja GPS z mapą Polski
- przeglądarka internetowa
- port USB (pełna integracja z iPod/iPhone)
- zintegrowany zestaw głośnomówiący bluetooth
- kierownica wielofunkcyjna obszyta skórą
- możliwość odtwarzania płyt DVD
- aluminiowe elementy wykończenia wnętrza
- CITY SAFETY
- el. składane lusterka zewnętrzne
- tapicerka skórzana Off-black
- el. regulowany fotel kierowcy z pamięcią 3 ustawień
- czujniki parkowania z tyłu
- oryginalne alufelgi 17" Volvo
- 2 kluczyki
- ładne i czyste wnętrze
- karoseria bez uszkodzeń
- absolutnie bezwypadkowy (fabryczny lakier)
- software tuning do 150KM (fabrycznie 120KM)
- do końca serwisowany w ASO Volvo
- na życzenie prześlemy historię serwisową auta w formie raportu
- import z Belgii
- samochód z przejęć dealerskich
- cena samochodu przygotowanego do rejestracji
- koszt rejestracji ok. 260zł (99zł badanie techniczne+160zł rejestracja)

Tak

- dla firm możliwy odpis nawet 100%VAT
- możliwy kredyt lub leasing uproszczony
- profesjonalna obsługa finansowa
- OFERTA WAŻNA OD 19.09.2022

