Легковий автомобіль

Volvo XC90 D5 AWD EXECUTIVE
Модельний рік
Рік виготовлення
Пробіг
Двигун
Трансмісія
Тип приводу
Споряджена маса
Витрата палива
Викиди CO2
Дорожній просвіт
Прискорення 0-100 км/год
Габаритні розміри
Комплектація
Колір
Салон
Диски

2011
2011
197 000 км
Турбодизель 2,4л 200 л.с./ 420 Нм
6-шв. АКПП Geartronic
Повний привід
2 196 кг
10,5 (місто)
6,8 (траса)
8,2 (mix)
215 г/км
218 мм
9,9 сек
4 807 мм (довжина)
1 936 мм (ширина)
Executive
487
Тліюче вугілля, металік
Шкіра, з функцією массажу передніх
CU0P
сидінь та вентиляцією, колір каштановий
800093 Легкосплавні диски 19'' GALATEA

1 784 мм (висота)

2 857 мм (колісна база)

Ember Black Pearl
Soft Leather Chestnut_Offblack
235/55 R19

Стандартне обладнання комплектації EXECUTIVE
Система запобігання перекиданню, RSC
Система динамічної стабілізації та контролю тяги (DSTC)
Система екстреного гальмування EBA
Антиблокувальна система гальм ABS
Фронтальні подушки безпеки водія та пасажира
Бокові подушки безпеки SIPS
Бокові шторки безпеки на 3 ряда сидінь
Функція відключення подушки безпеки пасажира
Ремені безпеки з піротехнічним натягуванням
Кріплення ISOFIX для дитячих сидінь
Система захисту Whiplash в передніх сидіннях
Нагадування про непристебнуті ремені безпеки
Механічний дитячий замок, бокові двері другого ряду
Вбудоване дитяче крісло
Захисна сітка за другим рядом сидінь
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)
Протитуманні фари
Супроводжувальне/ зустрічаюче освітлення
Автоматичне відключення задніx протитуманних ліхтарів
Світловий сигнал екстренного гальмування
Декоративні вставки з червоного дерева EXECUTIVE
Корпуси дзеркал оздоблені хромом

Ламіноване бокове скло та переднє бокове скло з
водовідштовхуючим покриттям

Сидіння водія з електрорегулюванням та пам'яттю на три позиції
Сидіння пасажира з електрорегулюванням
Омивачі фар
Круїз-контроль
Дзеркала заднього виду з функцією автоматичного складання та
інтегрованим освітленням
Внутрішнє дзеркало заднього виду з функцією автоматичного затемнення
Датчик дощу
Рульове кермо із механічним регулюванням
Зовнішні дзеркала із підігрівом та електричним регулюванням
Електричний підігрів заднього скла
Система обігріву двигуна та салону WEBASTO
Повітряний фільтр салону
Передні сидіння з підігрівом
Джерело живлення 12V в багажному відділенні
Кнопки керування аудіо системою на кермі

Аудіосистема 'Premium Sound' 5*130 Вт, 12 динаміків "Dynaudio", AUX,
CD програвач на один диск, з можливістю підключення IPOD/USB
Система Bluetooth ®
Клімат-контроль (ECC) 2-зонний
Задній парктронік
Датчик зовнішньої температури повітря, годинник, тахометр
Рульове керування зі змінним коефіцієнтом підсилювання
Бортовий комп’ютер
Система контролю якості повітря з датчиком і мультифільтром
Текстильні килимки салону EXECUTIVE
Хромовані молдинги бокових вікон
Нижня частина автомобіля пофарбована в колір кузова
М’яка шторка багажного відділення
Ручка КПП – дерево EXECUTIVE
Рейлінгі Silver

Два гнізда для підключення навушників для другого ряду сидінь
Додаткове обладнання

Керівництво з експлуатації
Російська мова бортових систем
Бризковики задні
Алюмінієві підніжки з накладками
Люк
Вітрове скло із захистом від ультрачервоного випромінювання

код опції
900429
000749
000279

Дитячий замок
Запасне колесо T125/80R17 з домкратом
Рульове кермо зі вставками з дерева "ГОРІХ"
Камера заднього огляду
Система підтримання рівня кузову Nivomat
З’ємний фаркоп

код опції
000114
000165
800113
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