Модель
Модельний рік
Рік виготовлення
Двигун
Потужність / Крутний момент
Трансмісія
Тип приводу
Витрата палива
Викіди CO2
Прискорення 0-100
Габаритні розміри
Об’єм багажного відділення
Споряджена маса
Комплектація:
Колір (на вибір):
Оббивка салону:
Диски

VOLVO V40 CROSS COUNTRY
2017
2016
2,0л., 4 цил., бензиновий турбодвигун
190 к.с. / 320 Нм
8–ми швидкісна «Geartronic»
Повний
Місто – 8,5 л/100 км
За містом - 5,2 л/100 км
Змішаний цикл – 6,4 л/100 км
149 г/км
7,4 с
довжина
- 4 370 мм
висота
- 1 458 мм
ширина
- 1 783 мм
колісна база - 2 646 мм
324 л (по шторку багажного відділення)
1 509 кг
SUMMUM
612
Червоний
Passion Red Solid
S10N
Шкіра, чорна з коричневими вставками
Lthr, Charcoal/Chcoal/Brown
Легкосплавні диски 17" KEID
СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ КОМПЛЕКТАЦІЇ SUMMUM

Система City safety (система запобігання зіткнення на шв. до 50 км/год)
Система динамічної стабілізації та контролю тяги (DSTC)
Система запобігання перекиданню RSC
Система екстреного гальмування EBA
Антиблокувальна система гальм ABS
Подушки безпеки водія та пасажира 2-х степеневі
Бокові шторки безпеки
Бокові подушки безпеки SIPS
Подушка безпеки водія для захисту колін
Нагадування про непристебнуті ремені безпеки другого ряду сидінь
Функція відключення подушки безпеки пасажира
Система захисту пішоходів (Pedestrian Protection System)
Система захисту Whiplash в передніх сидіннях
Ремені безпеки з піротехнічним натягуванням
Нагадування про непристебнуті ремені безпеки, для усіх сидінь
Кріплення ISOFIX для дитячих сидінь
Супроводжувальне освітлення
Світловий сигнал екстреного гальмування
Задній ліхтар індикації гальмування, розміщений у верхньому положенні
Аптечка
Знак аварійної зупинки
Центральний замок, ключ з інтегрованим пультом дистанційного
управління Датчик руху в салоні (IMS)
Механічний дитячий замок, бокові двері другого ряду
Іммобілайзер (блокування руху)

Система непрямого виміру тиску в шинах
Підігрів передніх сидіннь

Система Стоп/Старт
Обігрівач повітря електричний ( швидкий нагрів салону Quick heat)
Електричний підігрів заднього скла
Повітряний фільтр салону
Функція регулювання обмеження швидкості
Сидіння переднього пасажира з механічним регулюванням
Рульове кермо із механічним регулюванням
Зовнішні дзеркала із підігрівом та електричним регулюванням
Передній підлокітник
Косметичні дзеркальця водія та пасажира з підсвіткою
Аудіосистема 'Performance' 2*25 Вт, 4 динаміки
5" дисплей
CD-плеєр для одного диску з підтримкою формату MP3
Кнопки керування аудіо системою на кермі
Допоміжний аудіо вхід AUX
Зовнішній тримач для напоїв у центральній консолі

Килимки салонні текстильні

Шторка багажного відділення
Відділення для рукавичок, що замикається
Багажне відділення з поглибленим дном
Рульове кермо оздоблене шкірою
Зовнішні дзеркала заднього виду у колір кузову
Декоративне оздоблення салону 'CHARCOAL'
Спойлер на даху автомобіля

Кнопки керування аудиосистемою на рулі
Круїз-контроль

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ
Фари LED

Система сигналізації Volvo Guard Alarm

Задній парктронік
Електронний клімат-контроль (2-х зонний)
Колісні болти з "секретками"

Омивачи фар
Датчик дощу
Багажне відділення з підвищеним дном
Тримач для окулярів

Система передпускового обігріву двигуна та салону з
таймером

Регулярна вартість:

СПЕЦІАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ:

код опції
000645
000140
000529
000007
000312
000065
000370
000891
000289
000273

Підготовка до встановлення камери заднього виду
Вітрове скло з обігрівом
Російська мова бортових систем
Запасне колесо T125/80R17 з домкратом
Аудіосистема Sensus Connect High Performance
4*50Вт, 8 динаміків, AUX, DVD програвач на 1 диск з
можливістю відтворення МР3/WMA та відео,
можливість під'єднання IPOD/USB, Bluetooth, 7”
дисплей
8" екран панелі приборів із можливістю індивідуального
налаштування

код опції
000820
000871
000749
000165

000935

000019

1 280 648,00 грн

890 485,00 грн

* Вартість включає 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.
Умовами договору може бути передбачено еквівалент вартості автомобіля у Євро, при цьому остаточна вартість розраховується за валютним курсом на день здійснення оплати. Валютний курс відображується на вебсайті - http://winner.ua/. Акційна ціна на автомобіль €28 450 , розрахована за курсом на 23.11.2017 31.30 грн/євро. Звичайна ціна €40 850. ПрАТ «Скандик Моторс» залишає за собою право змінювати вартість авто у будьякий 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.

ПрАТ «СКАНДИК МОТОРС»
м. Дніпро, вул. Сірка, 47

volvocars.dp.ua
sales@skandik.dp.ua

