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VOLVO XC90
B5 8AT AWD R-DESIGN
Leasing dla firm
Dostępność: Od ręki
Możliwość konfiguracji VOLVO XC90 na życzenie.
4257 zł
(Rata na 59 miesięcy, 0% wpłaty własnej)

Podstawowe informacje o VOLVO XC90
1998 cm3

kWh

235 KM + 14 KM KM

SUV

Pojemność silnika

Pojemność akumulatora netto

Moc silnika

Typ nadwozia

Mild Hybrid Diesel

Automatyczna

Thunder Grey

2021

Rodzaj paliwa

Typ skrzyni biegów

Kolor

Rocznik

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy?

Kontakt z zaufanym doradcą
Artur Sowa
T: 667491919
M: a.sowa@kingsmanfinance.pl

Parametry techniczne
Moc maksymalna: 173 kW
Zasięg: km
Maksymalny moment obrotowy: 480 Nm / 1350 - 4000 obr/min
Prędkość maksymalna: 180 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h: 7,6 s

Wyposażenie podstawowe
Komfort
Przyciemniane szyby tylne
Podgrzewana szyba przednia
2-strefowa klimatyzacja automatyczna
4-strefowa klimatyzacja automatyczna
Klimatyzacja, trzeci rząd siedzeń
Elektryczna nagrzewnica kabiny pasażerskiej
CleanZone (AOS - przewietrzenia przy odblokowaniu), Multifilter
Czujnik wilgotności powietrza
Przewietrzanie i ogrzewanie wnętrza przy funkcji Volvo On Call
Rolety przeciwsłoneczne w drzwiach tylnych
Keyless Entry - bezkluczykowy dostęp i uruchamianie pojazdu
Elektrycznie otwierana klapka wlewu paliwa
Automatycznie przyciemniane lusterko wsteczne oraz usterka boczne
Czujnik deszczu
Przyciski sterowania na kierownicy
Zawieszenie Touring
Wsparcie kierowcy
Zawieszenie pneumatyczne i układ Four-C
Światła przeciwmgielne przednie, doświetlanie przy opcji 645
Reflektory przednie w technologii LED - statyczne
Regulowany ogranicznik prędkości - speed limiter
Adaptacyjny tempomat
System wspomagający unikanie kolizji
Pilot Assist korzystający z danych nawigacji
Układ utrzymania pasa ruchu LIKA
System Bezpieczeństwa Intellisafe Surround zawiera: Blind Spot nformation
System (BLIS) martwe po a widoczności, Cross Traffic Alert ostrzeganie o zbliżających się obiektach z tyłu pojazdu
Czujniki parkowania - tył (PARK ASS ST)
Asystent podjazdu HSA Hill Descent Control
Komunikacja pomiędzy pojazdami - ostrzeganie o śliskiej drodze i światłach awaryjnych
Układ informowania o znakach drogowych RS
Układ wstrzymywania pracy silnika STOP/START
System mon torowania c śnienia w oponach iTPMS
Nadwozie
Dysze spryskiwaczy szyb zintegrowane z ramionami wycieraczek
Elektrycznie otwierana klapa bagażnika
Zintegrowane relingi dachowe czarne błyszczące Grill R-Design
Elementy stylizacji nadwozia R-Design
Dolne listwy w kolorze nadwozia
Klamki lakierowane w kolorze nadwozia
Lusterka zewnętrzne w ko orze czarnym
Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne
Zderzaki R-Design w kolorze nadwozia
Wnętrze
Podłokietniki z uchwytami na napoje dla pasażerów trzeciego rzędu siedzeń
Podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych
Deska rozdzielcza obszyta materiałem BENOVA
Sportowe pedały R-Design
Dywaniki tekstylne trzeci rząd siedzeń
Podświetlane listwy progowe Volvo
Pakiet oświetlenia wnętrza poziom III
Podsufitka w kolorze charcoal
Aluminiowa listwa ochronna bagażnika
Dodatkowe gniazdo 1 21./ w przestrzeni bagażowej
Czarne błyszczące listwy wokół szyb bocznych
Bagaż i Ładunek
Półautomatycznie składany hak holowniczy
Półautomatyczna roleta bagażnika

Miękka siatka odgradzająca przestrzeń bagażową
Organizer pod podłogą bagażnika
Bezpieczeństwo i Zabezpieczenia
Koło zapasowe
Autoalarm Volvo Guard
Wewnętrzny czujnik ruchu dla Alarmu
Czujnik przechyłu dla alarmu
Blokada prywatna
Blokada zamka centralnego z diodą w przednich drzwiach
Hartowane szkło - szyby boczne i szyba tylna
Trójkąt ostrzegawczy
Ostrzeganie innych użytkowników drogi o gwałtownym hamowaniu EBL
Ostrzeganie przed kolizją i łagodzenie skutków kolizji, tył
Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera
Poduszka kolanowa - strona kierowcy
Poduszki powietrzne boczne
Kurtyny boczne system zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego WHIPS
Czujnik zapięcia pasów - wszystkie siedzenia
Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
Pirotechniczne napinacze pasów bezpieczeństwa - przód/tył
System mocowania fotelika ISOFIX na zewnętrznych miejscach tylnej kanapy
Fotele
Elektrycznie regulowany fotel kierowcy z pamięcią ustawień
Elektrycznie regulowany fotel pasażera
Pamięć fotela pasażera
Elektryczna 4-kierunkowa regulacja odcinka lędźwiowego
Mechaniczne składanie drugiego rzędu siedzeń
Elektrycznie składane zagłówki foteli tylnych
Podłokietnik tylnej kanapy z uchwytami na kubki
Technika i Dźwięk
1 2,3-calowy cyfrowy wyświetlacz zegarów kierowcy system audio HIGH PERFORMANCE SOUND 2 porty USB w tunelu środkowym
Łączność Bluetooth
System nawigacji Sensus
Volvo On Call - powiadamianie służb ratowniczych i zdalny dostęp do samochodu
Android Auto i Apple Carp ay
Tuner radia cyfrowego DAB
Pozostałe
7 miejscowy
Zestaw naprawczy koła (brak gdy opcja 1 65)
Apteczka, DIN 13164
Akumulator H7 AGM 80Ah 800 CCA
Zbiornik paliwa 71 litrów
Ograniczenie prędkości 1 80 km/h
Z układem AdBlue
Przednie hamulce 18' FN+ Hamulce tylne 1 8",
Wzmocnione instrukcja obsługi w języku polskim
Cyfrowa instrukcja obsługi w systemie samochodu

Wyposażenie dodatkowe
Silnik i skrzynia biegów
B5 Mild Hybrid Diesel 235 +1 4 KM automatyczna, 8 biegów, AWD
Wersja
R-Design 7 miejsc
Kolor
Denim Blue
Koła
22-calowe felgi w kolorze czarnym (Black), szlifowane z 20 ramionami 275/35 R22
Tapicerka
Fotele sportowe z tapicerką Nubuck/textil R-Design Charcoal
Wykończenie wnętrza
Wykończenie wnętrza - Aluminium METAL MESH
Kierownica

Kierownica trójramienna, Sportowa
Dźwignia zmiany biegów
Skórzana gałka zmiany biegów R-Design
Pakiety LIGHTING
Wysokociśnieniowy układ oczyszczania lamp
Reflektory skrętne Full LED z techno ogią Active High Beam II
CLIMATE
Podgrzewana kierownica
Podgrzewane siedzenia przednie
PARK ASSIST
Przednie i tylne czujniki parkowania
Kamera parkowania 360 stopni
LOUNGE
System audio HIGH PERFORMANCE PRO Harman/Kardon
Panoramiczne okno dachowe
Klimatyzacja d a 3-go rzędu foteli
System poprawy jakości powietrza z jonizacją, PM 2,5
4-strefowa klimatyzacja Electronic Climate Control (ECC)
AKCESORIÓW - OCHRONA WNĘTRZA
Dywanik w postaci wypraski w tworzywa sztucznego do przestrzeni bagażowej
Dywaniki w postaci wypraski z tworzywa sztucznego do kabiny pasażerskiej - 4 sztuki
Osłona zderzaka
Przewidywany termin dostawy - Od ręki - Listopad 2021
Cena katalogowa 388 199,00 PLN
Sprawdź swoją cenę!
Dodatkowe usługi Kingsman
1. Ubezpieczenia AC/OC
2. Ubezpieczenia GAP
3. Transport aut w dowolnie wyznaczone miejsce na życzenie klienta.
Dlaczego warto kupić samochód właśnie z Nami?
1. Doskonale wiemy jak możemy wygenerować dla Ciebie duże oszczędności przy zakupie samochodu, produktów finansowych oraz
ubezpieczeniowych. Posiadamy dobre rabaty = super ceny na produkty i usługi!
2. Tworzymy z naszymi klientami społeczność, zawsze ich wspierając - nasi klienci robią biznes między sobą. Zakup auta to dopiero
początek naszej znajomości! Możesz w ten sposób poszerzać grono swoich partnerów biznesowych.
3. Wierzymy w rzetelność i uczciwość. Zawsze odbierzemy od Ciebie telefon i doradzimy. Na każdym etapie masz swojego Doradcę
Motoryzacyjnego!
Przedstawione warianty oferty nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, potrzebna jest nam decyzja kredytowa w zakresie
Twojej zdolności - abyśmy mogli przedstawić Ci ofertę wiążącą i otrzymasz ją w umowie leasingowej. Jednocześnie informujemy, że
dostępność aut będzie potwierdzana po podpisaniu umowy leasingu oraz uiszczeniu opłat wstępnych bądź rezerwacyjnych jeśli takowe będą
miały miejsce przy Twojej umowie. W każdej chwili masz prawo odstąpić od umowy leasingu bądź umowy zaliczkowej o ile zapisy w
umowach nie stanowią inaczej.
Zdj. mają charakter poglądowy. Sprawdź z Doradcą Motoryzacyjnym Kingsman dostępność auta i kolorystyki.

