Легковий автомобіль

Volvo XC70 D5 AWD
Модельний рік
Рік виготовлення
Пробіг
Двигун
Трансмісія
Тип приводу
Динаміка розгону
Споряджена маса
Витрата палива
Викиди CO2
Дорожній просвіт
Габаритні розміри
Комплектація
Колір
Салон
Диски

2013
2012
127 000 км
Турбодизель (Bi-Turbo) 2,4л 215 л.с./440 Нм
6-шв. АКПП Geartronic
Повний привід
8,3 сек (0-100 км/ч)
1 936 кг
8,6 (місто)
5,2 (траса)
6,4 (mix)
169 г/км
210 мм
4 838 мм (довжина)
1 870 мм (ширина)
SUMMUM
484
Морська мушля, перламутр
F116
Шкіра
000885
Легкосплавні VALDER 17 дюймів

1 604 мм (висота)

2 815 мм (колісна база)

Seashell Pearl
Comfort Seats Leather XC Espresso Brown/Sandstone Beige

235/55R17

Стандартне обладнання комплектації SUMMUM
Система City safety (система запобігання зіткнення на шв. до 50 км/год)
Система динамічної стабілізації та контролю тяги (DSTC)
Система контролю спуску (Hill Descent Control)
Система екстреного гальмування EBA
Антиблокувальна система гальм ABS
Подушки безпеки водія та пасажира 2-х ступеневі
Бокові подушки безпеки SIPS
Бокові шторки безпеки
Функція відключення подушки безпеки пасажира
Ремені безпеки на усіх сидіннях з піротехнічним натягуванням
Кріплення ISOFIX для дитячих сидінь
Система захисту Whiplash в передніх сидіннях
Нагадування про непристебнуті ремені безпеки, для усіх сидінь
Механічний дитячий замок, бокові двері другого ряду
Аптечка
Знак аварійної зупинки
Колісні болти з "секретками"
Система сигналізації Volvo Guard Alarm
Датчик руху в салоні (IMS)
Центральний замок, ключ з інтегрованим пультом дистанційного
управління
Іммобілайзер (блокування руху)
Активні біксенонові фари з автоматичним регулюванням (GDL Lights)
Супроводжувальне освітлення
Зустрічаюче освітлення
Автоматичне відключення задніx протитуманних ліхтарів
Світловий сигнал екстреного гальмування

Сидіння водія з електрорегулюванням та пам'яттю на три позиції
Омивачі фар
Круїз-контроль
Дзеркала заднього виду з функцією автоматичного складання та
інтегрованим освітленням
Внутрішнє дзеркало заднього виду з функцією автоматичного
затемнення
Датчик дощу
Внутрішнє освітлення салону
Рульове кермо із механічним регулюванням
Зовнішні дзеркала із підігрівом та електричним регулюванням
Електричний підігрів заднього скла
Система передпускового обігріву двигуна WEBASTO
Повітряний фільтр салону
Електричне стоянкове гальмо
Сидіння пасажира з механічним регулюванням (6 положень)
Передні та задні сидіння з підігрівом
Джерело живлення 12V в багажному відділенні
Кнопки керування аудіо системою на кермі
Клімат-контроль (ECC) 2-зонний
Косметичні дзеркала з падсвіткою
М'яка шторка багажного відділення
Сталева решітка багажного відділення
Задній підлокітник с підстаканниками
Текстильні килимки салону

Додаткове обладнання
Decor ″DARK WOOD″
Адаптивний круїз-контроль з фукцією попередження про
можливість зіткнення та функцією повного гальмування,
включаючи систему виявлення та попередження наїзду на
пішоходів
Аудіосистема 'High Performance Multimedia' 4*40Вт, 8
динаміків, CD /MP3/USB/AUX, Bluetooth, 7 дюймовий
кольоровий екран
Ламіноване бокове скло та переднє бокове скло з водо
відштовхуючим покриттям
Пакет курця (попільничка та прикурював)
Кріплення для фіксації багажу
Форсунки омивача лобового скла з обігрівом
Практроник передній/задній
Система контролю уважності водія +система
попередження про перетин лінії дорожньої розмітки

код опції
000316
000818

000143
000595
000145
000346
000062
000691

код опції
000115

Кришка багажника з електроприводом
Російська мова бортових систем

000749

Керівництво з експлуатації на українській мові

900429

Запасне колесо T125/80R17 з домкратом
Особистий Car Communicator з безключовим доступом та
датчиком сердцебиття
Тримач окулярів
Система навігації RTI
Рульове кермо зі змінним коефіцієнтом підсилення
Система моніторингу мертвих зон (BLIS)

000165
000583
000289
000142
000171
000603

000769

ЦІНА: 731 700,00 ГРН.

СКАНДИК МОТОРС
м. Дніпро, вул. Сірка, 47. т.(056)370-13-41

volvocars.dp.ua
volvo@skandik.dp.ua

