Легковий автомобіль

Volvo S80 T5

Diplomat

Модельний рік
Рік виготовлення
Пробіг
Двигун
Потужність / Крутний момент
Трансмісія
Тип приводу
Максимальна швидкість
Динаміка розгону 0-100 км/г
Витрата палива

2013
2012
69 000 км
2,0л., 4 цил., Турбо, бензин
240 л.с. / 320 Нм
6–ти швидкісна «Powershift »
Передній
210 км/год* обмежена
7,7 сек
Місто –11,4 л/100 км За містом – 6,5 л/100 км

Об’єм багажного відділення
Споряджена маса
Комплектація:
Колір:
Обивка салону:

480 л
1 569 кг
SUMMUM
Тлеющий уголь (487 - Ember Black Perl)
Шкіра: Sport Seats – Leather – Sangiovese / Anthracite 2L0K

Змішаний цикл - 8,3 л/100 км

Alu. rim SAGA 17″ black 225/50R17

Диски
СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ

Антиблокувальна система гальм ABS
Система екстренного гальмування EBA
Система динамічної стабілізації та контролю тяги (DSTC)
Система City safety (система запобігання зіткнення на шв. до 30 км/год)
(IDIS)

Система сигналізації Volvo Guard Alarm
Датчик руху в салоні (IMS)
Іммобілайзер (блокування руху)
Центральний замок, ключ з інтегрованим пультом дистанційного
управління (KIR)
Подушки безпеки водія та пасажира 2-х степеневі
Функція відключення подушки безпеки пассажира
Бокові шторки безпеки
Бокові подушки безпеки SIPS
Система захисту Whiplash в передніх сидіннях
Ремені безпеки на усіх сидіннях з піротехнічним натягуванням
Нагадування про непристебнуті ремені безпеки, для усіх сидінь
Кріплення ISOFIX для дитячих сидінь
Колісні болти з "секретками"
Супроводжувальне освітлення
Супроводжувальне освітлення
Передне бокове скло в водовідштовхуючим покриттям
Аптечка
Знак аварійної зупинки
Механічний дитячий замок, бокові двері другого ряду Світловий
сигнал екстренного гальмування
Автоматичне відключення задніx протитуманних ліхтарів

Круїз-контроль
Клімат-контроль (ECC)
Система контролю якості повітря (AQS)
Датчик дощу
Омивачі фар
Електричний підігрів заднього скла
Зовнішні дзеркала із підігрівом та електричним регулюванням
Обмеження швидкості 210 км/год
Задній парктронік
Задні підголівники з функцією електроскладання
Активні біксенонові фари з автоматичним регулюванням
Сидіння водія з електрорегулюванням та пам`яттю
Внутрішнє дзеркало заднього виду з функцією автоматичного
затемнення
Дзеркала заднього виду з функцією автоматичного складання
та інтегрованим освітленням
Протитуманні фари інтерговані в передній спойлер
Косметичні дзеркальця водія та пасажира з підсвіткою
Передні сидіння з обігрівом
Задні сидіння з обігрівом
Декоративні вставки на панелі приладів з алюмінію
Ручка перемикання передач з підсвіткою
Обігрівач повітря електричний (функція швидкого нагріву
Quick heat)
Електричне стоянкове гальмо
Підвіска Comfort
Кнопки керування аудіо системою на кермі
Шкіряне кермо з декоративними вставками

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ
Аудіосистема «HIGH PERFOMANCE MULTIMEDIA»
7” дисплей DVD програвач, MP3/WMA/VIDEO, IPod/USB, AUX
4х40 Вт, 8 динаміків, Bluetooth®
Підігрів форсунок стеклоомивача
Сидіння пасажира з електрорегулюванням, без фунції пам'яті
Передні/задні бризковики
Передній парктроник
Пластиковий килим багажного відділення

Запасне колесо T125/80R17 с домкратом
Російська мова бортових систем
Текстильні коврики салона
Алюмінієвий захист двигуна
Система контролю тиску в колесах
Тримач сумок в багажному відділенні
К-т зимової гуми

ЦІНА: 680 000,00 грн.

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

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

