Модель
Модельний рік
Рік виготовлення
Двигун
Трансмісія
Тип приводу
Споряджена маса
Витрата палива
Викиди CO2
Дорожній просвіт
Прискорення 0-100 км/год
Габаритні розміри
Комплектація
Колір
Салон
Диски

Volvo XC90 D5 INSCRIPTION 5 місць
2018
2017
Турбодизель 2,0л 235 л.с./ 480 Нм
8-шв. АКПП Geartronic
Повний привід
1 969 кг
6,4 (місто)
5,5 (траса)
5,8 (mix)
152 г/км
238 мм
7,8 сек
4 950 мм (довжина)
2 140 мм (ширина)
INSCRIPTION
717
Чорний, металік
RB20
Шкiра Nappa, чорна перфорована
234
20" 5-DOUBLE SPOKE MATT

1 776 мм (висота)

2 984 мм (колісна база)

Onyx Black
Inscription Perforated Nappa Leather Charcoal in Charcoal interior
275/45R20

СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ КОМПЛЕКТАЦІЇ INSCRIPTION

Сидіння пасажира з електрорегулюванням
Протитуманні фари інтерговані у передній спойлер
Сидіння водія з електрорегулюванням та пам'яттю
Вибір режиму руху
Внутрішнє освітлення салону з налаштуванням кольору
Система контролю якості повітря CleanZone
Датчик вологості повітря
Важелі склоочисників та форсунки омивачів без підігріву
Ключ дистанційного управління (Inscription), шкіряне оздоблення
Відкриття всіх дверей в одне натискання
Кнопка центрального замку в передніх дверях з індикацією
Загартовані бокові та заднє скло
Підтримка попереку, що регулюється в 4 напрямках
Передні сидіння з підігрівом
Механічне складання задніх підголівників
Декоративні вставки "Волоський горіх" (Linear Walnut)
Дзеркала з підсвіткою в сонцезахисних козирках
Комплект килимків Inscription, текстиль
Ремонтний комплект для шин
Домкрат
Накриття у багажному відділенні, напівавтоматичне
Сітка для фіксації багажу
Аптечка
Знак аварійної зупинки
Розподілювач для багажу / додаткове місце для зберігання вантажу
під підлогою багажника
Рейлінги на даху сріблястого кольору
Решітка радіатора Inscription
Бампера та молдинги дверей в колір кузова і хромовані накладки на
двері з надписом Inscription
Зовнішні дзеркала заднього виду у колір кузова
Кришка багажника с електроприводом

Подвійні вихлопні труби інтегровані в бампер
Омивачі фар високого тиску
Світловий сигнал екстреного гальмування
Функція регулювання обмеження швидкості
Адаптивний круїз-контроль
Система попередження зіткнення, передня
Система попередження про перетин ліній дорожньої розмітки
Задній парктронік
Система допомоги при старті вгору
Датчик дощу
Функція відключення подушки безпеки пасажира
Кріплення для встановлення дитячого сидіння на передньому сидінні
пасажира
Проекційний дисплей
Аудіосистема "High Performance"
Мультифункціональне кермо
Роз'єми AUX та USB
Навігаційна мапа (Європа)
Система розпізнавання дорожніх знаків (RSI)
Шасі Touring
Система контролю тиску в колесах
Електронний клімат-контроль (2 зони)
Ручка перемикання передач оздоблена шкірою
Паливний бак 71 літр
12.3" цифровий екран панелі приладів
Дзеркала заднього виду з функцією автоматичного складання з
інтегрованим освітленням
Світлодіодні фари
Внутрішнє дзеркало заднього виду з функцією автоматичного
затемнення
Захисна металева накладка верхньої частини заднього бамперу
Сріблясте декоративне оздоблення бічних вікон

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ
Кермо з підігрівом
Камера заднего виду
Електронне керівництво з експлуатації російською мовою
Задні сидіння з підігрівом
Масаж передніх сидінь
Дитяче сидіння, інтегроване по центру в заднє сидіння
Розетка в задній частини салону
Електричне блокування задніх дверей (дитячий замок)
Електричне регулювання довжини подушки сидіння водія
Електричне регулювання довжини подушки сидіння пассажира
Форсунки омивача вітрового скла високого тиску
Внутрішнє та зовнішнє дзеркала заднього виду з функцією
автоматичного затемнення

Система передпускового обігріву двигуна та салону з
таймером (Webasto)

Вартість автомобіля:

код опції
000869
000790
900429
000752
000384
000014
000931
000114
000208
000491
000065
000169
000273

Інформація, що виводиться на панель приладів
російською мовою
Голосове управління (російська мова)
Запасне колесо зменшеного розміру з домкратом
Вітрове скло з обігрівом
Розетка 12V в багажному відділенні
Система навігації SENSUS
Адаптивні світлодіодні фари другого покоління
Система сигналізації Volvo Guard Alarm
Комплект зимовоЇ гуми с дисками
Підігрів омивача вітрового скла
Система безключового доступу до автомобіля та
відкриття багажного відділення
Передній парктронік

код опції
000749
000961
000165
000871
000424
000255
000645
000140
000063
000896
000691

2 200 000,00 грн.

* Вартість включає до себе ПДВ 20%, митні платежі, акцизний збір, вартість митних процедур, сертифікації, вартість ввезення автомобіля з-за кордону на територію України для вільного продажу, страхування до пункту

призначення (м. Дніпро,вул.Сірка,47), та здійснення передпродажної підготовки автомобіля. Остаточна вартість автомобіля з урахуванням знижки визначається у договорі купівлі-продажу на день його придбання.
Гарантійний ПрАТ «Скандик Моторс» залишає за собою право змінювати вартість авто у будь-який час без додаткового попередження. Дана комерційна пропозиція не є рекламою, вживається для внутрішнього
користування і є частиною переддоговірного процесу переговорів. Гарантійний термін: 24 місяці без обмеження пробігу. Технічне обслуговування: 20 000 км або 1 рік, в залежності від того, що настане раніше.

