130 081 PLN NETTO

CC Cross Country*AWD*Pro*full LED*ACC*pilot
assist*serwis w ASO Volvo

160 000 PLN BRUTTO

Marka

Volvo

Typ nadwozia
Importowany

V90

Typ paliwa

Tak

Przebieg

Diesel

Rok produkcji

151000

2017

Kolor

Brązowy

VAT faktura

Tak

Finansowanie

Leasing

Tak

Pojemność skokowa

225

Skrzynia

Moc
Napęd

4x4 (dołączany automatycznie)

Data pierwszej rejestracji

1969

Automatyczna hydrauliczna (klasyczna)
Belgia

Bezwypadkowy

Tak

Liczba drzwi

Tak

Kraj pochodzenia

2017-03-17

Serwisowany w ASO

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

Model

Kombi

Tak

Liczba miejsc

5

5

Interfejs Bluetooth

Radio

Gniazdo USB

System nawigacji satelitarnej

Klimatyzacja automatyczna, dwu...

Tapicerka skórzana

Elektrycznie ustawiany fotel k...

Elektrycznie ustawiany fotel p...

Podgrzewany fotel kierowcy

Podgrzewany fotel pasażera

Podgrzewana przednia szyba

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Przyciemniane tylne szyby

Tempomat adaptacyjny

Kontrola odległości z tyłu ...

Lusterka boczne ustawiane elek...

Podgrzewane lusterka boczne

Asystent (czujnik) martwego po...

Lane assist - kontrola zmiany ...

Ogranicznik prędkości

Kontrola trakcji

Światła do jazdy dziennej

Lampy przeciwmgielne

System Start/Stop

Wspomaganie kierownicy

ABS

ESP

Poduszka powietrzna pasażera

Poduszka kolan kierowcy

Boczne poduszki powietrzne - p...

Isofix (punkty mocowania fotel...

- wersja Pro
- ACC - aktywny tempomat
- PILOT ASSIST - funkcja pomagająca kierowcy w utrzymywaniu samochodu na zajmowanym pasie ruchu i
poprzedzającego pojazdu
- system ostrzegania o niebezpieczeństwie z funkcją automatycznego hamowania
- 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
- tryby jazdy : Eko, Komfort, Dynamiczny
- koła ze stopów lekkich 19 cali
- 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 - przód i tył (park assist)
- chromowane wykończenie wnętrza
- chromowane wykończenia reflektorów
- podświetlane listwy progowe drzwi
- zintegrowany podwójny układ wydechowy
- podgrzewane i WENTYLOWANE fotele przednie
- RSI (road sign information) - system informowania o znakach drogowych
- podgrzewane dysze wycieraczek
- chromowana listwa wlotu powietrza
- centralny, 9 calowy ekran dotykowy o dużej powierzchni
- zdalnie sterowany zamek centralny
- poduszki boczne regulowane elektrycznie
- ogranicznik prędkości
- port USB
- zestaw głośnomówiący bluetooth
- automatycznie przyciemniane lusterka
- nawigacja Sensus

zachowywaniu bezpiecznej odległości od

- sterowanie systemem audio z kierownicy
- czujniki deszczu
- przyciemniane szyby na tylnych drzwiach i bagażniku
- gniazdo 12V w tylnej części konsoli centralnej
- podłokietnik z uchwytami na kubki dla drugiego rzędu foteli
- city safety - układ wspomagania hamowania dla różnicy prędkości pomiędzy pojazdami sięgającej 50 km/h
- el. otwierana/zamykana pokrywa bagażnika
- software tuning do 225KM (fabrycznie 190KM)
- import z Belgii przez firmę NOVOTEX (bezwypadkowy - na życzenie prześlemy zdjęcia)
- samochód zarejestrowany w Polsce - 09.2021
- dla firm możliwy odpis nawet 100%VAT
- możliwy kredyt lub leasing uproszczony
- profesjonalna obsługa finansowa
Dodatkowe informacje: liczba poduszek powietrznych: 6, liczba miejsc: 5, tapicerka: skora, tapicerka kolor: bezowy, kraj pochodzenia: Belgia, status sprowadzonego:
sprowadzony_zarejestrowany
Numer oferty: AKL17BXY1
- wiele innych modeli Volvo w ofercie
- 18 lat doświadczenia w obrocie samochodami Volvo
Przed przyjazdem prosimy o telefoniczne potwierdzenie aktualności oferty.
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia.
Zapis ten został zawarty ze względu na możliwość drobnych, ludzkich pomyłek.

