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Build your own Volvo

Volvo XC60 R-Design
Dreszcz emocji, zdecydowany styl, świetne prowadzenie i kontrola nad
samochodem.

Potrzebna pomoc:

Need help number
Godziny: Dni powszednie
Czas

Data wygenerowania: 24.07.2019
Kod konfiguracji: BMD98VD
https://www.volvocars.com/configuration/BMD98VD
You can use this code to access your configuration online or share it with
your Volvo Dealer for information about this car or book a test drive.

XC60 R-Design

B4 197+14 KM
automatyczna Geartronic,
8 biegów, AWD

Cena

231 960 zł
Prezentowana cena jest ceną brutto

Informacje prawne
PDF wygenerowany: 24.07.2019
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Wpływ na środowisko
NEDC
Emisja CO2 NEDC

Zużycie paliwa NEDC

Zużycie paliwa NEDC

Zużycie paliwa NEDC (Urban)

142

(ExUrban)

5.4

6.4

l/100 km

l/100 km

4.9

g/km

l/100 km

WLTP
Emisja CO2 WLTP

Zużycie paliwa WLTP (Extra High)

Zużycie paliwa WLTP

163

6.4

6.2

g/km

l/100 km

l/100 km

Zużycie paliwa WLTP (High)

Zużycie paliwa WLTP (Low)

Zużycie paliwa WLTP (Medium)

5.3

8.2

6.0

l/100 km

l/100 km

l/100 km

Dodanie oraz usunięcie elementów, które wpływają na zużycie paliwa i emisję CO2, spowoduje
zmianę podatków środowiskowych zgodnie z NEDC i WLTP

Kolor nadwozia

Koła

019 Black Stone

0

zł

19-calowe, podwójne 5-ramienne
Diamond Cut Black 235/55 R19

0

zł

Tapicerka
RGAR Fotele sportowe
skórzano/tekstylną R-Design

0

zł
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Wykończenie wnętrza

Wykończenie wnętrza Aluminium METAL MESH

Trójramienna, skórzana
kierownica R-Design

Skórzane pokrycie drążka
zmiany biegów R-Design

0

0

0

zł

zł

zł

Pakiety wyposażenia

PARK ASSIST

3 000

zł

691 Przednie i tylne czujniki parkowania
790 Kamera wspomagająca parkowanie tyłem (Park Assist Camera)

WINTER

1 550

zł

63 Podgrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej
11 Podgrzewane siedzenia przednie

Wyposażenie dodatkowe

790 Kamera wspomagająca
parkowanie tyłem (Park Assist
Camera)
Dostępne w pakiecie
dodatkowym

873 Łopatki zmiany biegów
przy kierownicy

760

zł

W standardzie

Wyposażenie standardowe
Fotele sportowe z tapicerką skórzaną Nappa/tekstylną R-Design | Trójramienna, skórzana kierownica R-Design | Skórzane pokrycie drążka zmiany biegów
R-Design | Zintegrowane relingi dachowe w kolorze czarnym błyszczącym (R-design) | Listwy wokół szyb bocznych w kolorze Piano Black | Lusterka
zewnętrzne w kolorze Glossy Black | Automatyczna Geartronic, 8 biegów AWD | Oznaczenie R-Design na klapie bagażnika | 19-calowe, podwójne 5ramienne Diamond Cut Black 235/55 R19 | Dywaniki tekstylne R-Design | Wykończenie wnętrza - Aluminium METAL MESH | Sportowe pedały gazu i
hamulca R-design | Wlot powietrza R-Design | Zderzaki R-Design w kolorze nadwozia | 12,3-calowy cyfrowy wyświetlacz zegarów kierowcy | Drive Mode regulacja trybów jazdy: Comfort Eco Dynamic Indyvidual | Drive Mode - regulacja trybów jazdy: Comfort Eco Dynamic Indyvidual | Dwie zintegrowane
końcówki rur wydechowych | System audio HIGH PERFORMANCE SOUND | Elektryczną 4-stopniową regulację odcinka lędźwiowego w fotelach
przednich | CLEAN ZONE - Pakiet czystego wnętrza z systemem wstępnej wentylacji auta w momencie otwarcia samochodu | ECC (ELECTRONIC
CLIMATE CONTROL) - klimatyzacja elektroniczna 2-strefowa | Sterowanie audio z kierownicy | CITY SAFETY - Układ wspomagania hamowania dla
różnicy prędkości pomiędzy pojazdami sięgającej 50 km/h | SIPS (SIDE IMPACT PROTECTION SYSTEM) - system zabezpieczeń przed skutkami uderzeń
bocznych | WHIPS (WHIPLASH PROTECTION SEATING SYSTEM) - system zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego | EBL (EMERGENCY
BRAKE LIGHTS) - ostrzeganie innych użytkowników drogi o gwałtownym hamowaniu | System mocowania fotelika ISOFIX dla zewnętrznych miejsc tylnej
kanapy | 529 - Czujniki parkowania - tył (PARK ASSIST) | Centre armrest with cupholders and storage | 33 - Tempomat | Czujnik deszczu | 140 Autoalarm Volvo Guard z czujnikami przechyłu i ruchu wewnątrz kabiny | Uchwyt na bilet parkingowy przy szybie czołowej | Siatka bagażowa na tunelu
środkowym | Sportowe zawieszenie | Usługa Volvo On Call | 641 - Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera PACOS | 685 - Hill Descent Control | 727 Czujnik wilgotności powietrza | Automatycznie przyciemniane lusterko wsteczne oraz lusterka boczne | Złącze Bluetooth | Standard mesh front | Klamki
lakierowane w kolorze nadwozia | Dodatkowe gniazdo 12V w przestrzeni bagażowej | Dodatkowy pakiet oświetlenia wnętrza | Dolne listwy w kolorze
nadwozia | Elektrycznie otwierana klapa bagażnika | Reflektory przednie w technologii LED | Elektrycznie regulowany fotel kierowcy z pamięcią ustawień |
Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne | Hill Start Assist | Intelligent Driver Information System (IDIS) | Kluczyk Inscription w kolorze tapicerki | Lane
Keeping Aid (LKA) - układ utrzymania pasa ruchu | Miękka siatka odgradzajca przestrzeń bagażową | Oznaczenie AWD | Podsufitka w kolorze charcoal |
Podsufitka w kolorze czarnym | Podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych | Nawigacja Sensus | Przewietrzanie i ogrzewanie wnętrza przy
funkcji Volvo On Call | Android Auto i Apple Carplay | Składane zagłówki tylne | Układ wstrzymywania pracy silnika STOP/START | Zestaw naprawczy
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