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Build your own Volvo

Volvo XC60 Momentum
Bogate wyposażenie standardowe zaspokoi Twoje oczekiwania wobec
designu, poziomu komfortu i bezpieczeństwa.

Potrzebna pomoc:

Need help number
Godziny: Dni powszednie
Czas

Data wygenerowania: 12.02.2020
Kod konfiguracji: B5EVBYQ
https://www.volvocars.com/configuration/B5EVBYQ
You can use this code to access your configuration online or share it with
your Volvo Dealer for information about this car or book a test drive.

XC60 Momentum

D3 150 KM, manualna, 6
biegów

Cena

167 850 zł
Prezentowana cena jest ceną brutto

Informacje prawne
PDF wygenerowany: 12.02.2020

https://www.volvocars.com/pl/konfigurator/suv/xc60/momentum/d3-150-km-manualna-6-biegów/summary/print?s=B5EVBYQ
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Wpływ na środowisko
NEDC
Emisja CO2 NEDC

Zużycie paliwa NEDC

Zużycie paliwa NEDC

Zużycie paliwa NEDC (Urban)

131

(ExUrban)

5.0

5.9

l/100 km

l/100 km

4.4

g/km

l/100 km

WLTP
Emisja CO2 WLTP

Zużycie paliwa WLTP (Extra High)

Zużycie paliwa WLTP

154

6.3

5.9

g/km

l/100 km

l/100 km

Zużycie paliwa WLTP (High)

Zużycie paliwa WLTP (Low)

Zużycie paliwa WLTP (Medium)

5.1

6.8

5.9

l/100 km

l/100 km

l/100 km

Dodanie oraz usunięcie elementów, które wpływają na zużycie paliwa i emisję CO2, spowoduje
zmianę podatków środowiskowych zgodnie z NEDC i WLTP

Kolor nadwozia

Koła

614 Ice White

18-calowe, 5-ramienne, Silver 235/60 R18

0

0

zł

zł

Tapicerka

R100 Fotele komfortowe z tapicerką tekstylną

0

zł
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Wykończenie wnętrza

Wykończenie wnętrza
aluminium IRON ORE

0

zł

Skórzana, wielofunkcyjna
kierownica z wykończeniem
aluminium

0

zł

Skórzane pokrycie gałki zmiany
biegów

0

zł

W standardzie

Multimedia
12,3-calowy cyfrowy wyświetlacz zegarów kierowcy

Wnętrze
Skórzane pokrycie gałki zmiany biegów | Skórzana, wielofunkcyjna kierownica z wykończeniem aluminium

Koła
18-calowe, 5-ramienne, Silver 235/60 R18

Wyposażenie standardowe
Oznaczenie silnika D3 | Tapicerka tekstylna | Elektryczna 2-stopniowa regulacja odcinka lędźwiowego w fotelach przednich | Podłokietnik tylnej kanapy z
uchwytami na kubki | Manualna, 6 biegów FWD | Zawieszenie Dynamic | Drive Mode - regulacja trybów jazdy: Comfort Eco Dynamic Indyvidual | Drive
Mode - regulacja trybów jazdy: Comfort Eco Dynamic Indyvidual | System audio HIGH PERFORMANCE SOUND | CLEAN ZONE - Pakiet czystego
wnętrza z systemem wstępnej wentylacji auta w momencie otwarcia samochodu | ECC (ELECTRONIC CLIMATE CONTROL) - klimatyzacja elektroniczna
2-strefowa | Sterowanie audio z kierownicy | Dywaniki tekstylne | CITY SAFETY - Układ wspomagania hamowania dla różnicy prędkości pomiędzy
pojazdami sięgającej 50 km/h | SIPS (SIDE IMPACT PROTECTION SYSTEM) - system zabezpieczeń przed skutkami uderzeń bocznych | WHIPS
(WHIPLASH PROTECTION SEATING SYSTEM) - system zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego | EBL (EMERGENCY BRAKE LIGHTS) ostrzeganie innych użytkowników drogi o gwałtownym hamowaniu | System mocowania fotelika ISOFIX dla zewnętrznych miejsc tylnej kanapy | 529 Czujniki parkowania - tył (PARK ASSIST) | 33 - Tempomat | Wykończenie wnętrza aluminium IRON ORE | Standardowe wykończenie podsufitki | Czujnik
deszczu | 140 - Autoalarm Volvo Guard z czujnikami przechyłu i ruchu wewnątrz kabiny | Uchwyt na bilet parkingowy przy szybie czołowej | Siatka
bagażowa na tunelu środkowym | Usługa Volvo On Call | 641 - Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera PACOS | 685 - Hill Descent Control | 727 Czujnik wilgotności powietrza | Zintegrowane relingi dachowe | Automatycznie przyciemniane lusterko wsteczne oraz lusterka boczne | Złącze Bluetooth |
Standard mesh front | Brak oznaczenia AWD | Klamki lakierowane w kolorze nadwozia | Czarne listwy wokół szyb bocznych | Dodatkowe gniazdo 12V w
przestrzeni bagażowej | Dolne listwy w kolorze nadwozia | Reflektory przednie w technologii LED | Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne | Zderzaki |
Hill Start Assist | Intelligent Driver Information System (IDIS) | Lane Keeping Aid (LKA) - układ utrzymania pasa ruchu | Lusterka zewnętrzne w kolorze
nadwozia | Podsufitka w kolorze blonde | Podwójne, pogrubione (80mm) końcówki rur wydechowych) | Podświetlane lusterka w osłonach
przeciwsłonecznych | Przewietrzanie i ogrzewanie wnętrza przy funkcji Volvo On Call | Składane zagłówki tylne | Układ wstrzymywania pracy silnika
STOP/START | Wlot powietrza lakierowany w kolorze czarnym | Zestaw naprawczy
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