150 406 PLN NETTO

D5*AWD*Inscription*panorama*ACC*Harman/Kar
don*bezwypadek*serwis w ASO
Marka

Volvo

Typ nadwozia

SUV

Importowany

Tak

Przebieg

232000

Model

XC 90

Typ paliwa

Diesel

Rok produkcji

2019

Kolor

Szary

VAT faktura

Tak

Finansowanie

Leasing

Tak

Pojemność skokowa

235

Skrzynia

Moc
Napęd

4x4 (dołączany automatycznie)

Data pierwszej rejestracji
Bezwypadkowy

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

184 999 PLN BRUTTO

Liczba miejsc

- wersja Inscription
- aktywne światła drogowe w technologii Full LED
- elektryczna, 4-stopniowa regulacja odcinka lędźwiowego foteli przednich
- AQS (air quality system)- system recyrkulacji, kontroli i poprawy jakości powietrza
- koła ze stopów lekkich 20 cali, 10-ramienne, diamound cut
- elektrycznie regulowany fotel kierowcy z pamięcią ustawień
- elektrycznie regulowany fotel pasażera z pamięcią ustawień
- aluminiowa ochrona parapetu bagażnika
- zintegrowane relingi dachowe
- podwójne, zintegrowane końcówki układu wydechowego
- 12,3 calowy wyświetlacz cyfrowy zegarów kierowcy
- czujniki parkowania - tył (park assist)
- chromowane wykończenie wnętrza
- składane siedzenia trzeciego rzędu
- aluminiowa listwa ochronna bagażnika
- chromowane wykończenia reflektorów
- podświetlane listwy progowe drzwi
- zintegrowany podwójny układ wydechowy
- podgrzewane fotele przednie
- elektrycznie przesuwny szyberdach
- RSI (road sign information) - system informowania o znakach drogowych
- podgrzewane dysze wycieraczek
- składane siedzenia trzeciego rzędu
- chromowana listwa wlotu powietrza
- centralny, 9 calowy ekran dotykowy o dużej powierzchni
- head up
- klamki drzwi w kolorze nadwozia z aluminiowym wykończeniem
- zdalnie sterowany zamek centralny
- ogranicznik prędkości
- wysokiej jakości dźwięk (10 głośników) Harman/Kardon
- zestaw głośnomówiący bluetooth
- aktywny tempomat
- automatycznie przyciemniane lusterko wsteczne
- nawigacja Sensus
- sterowanie systemem audio z kierownicy
- kamera parkowania
- czujniki 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
- nylonowa siatka bezpieczeństwa do montażu za 2 rzędem siedzeń
- gniazdo 12V w tylnej części konsoli centralnej
- podłokietnik z uchwytami na kubki dla trzeciego rzędu foteli
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Tak
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Automatyczna hydrauliczna (klasyczna)

Kraj pochodzenia

Belgia

Pierwszy właściciel

Tak

Serwisowany w ASO

Tak

Liczba drzwi

5

- city safety - układ wspomagania hamowania dla różnicy prędkości
pomiędzy pojazdami sięgającej 50 km/h
- dla firm możliwość odpisu nawet 100% VAT
- możliwy kredyt lub leasing uproszczony
- profesjonalna obsługa finansowa
OFERTA WAŻNA OD 21.11.2022

