akciový cenník

volvo v40 cross country
.

final edition

Motor

Prevodovka

Výkon

FINAL EDITION

T3 1.5L

6st. aut.

112 kW (152k)

22 990 €

6st. man.

88 kW (120k)

20 990 €

6st. aut.

88 kW (120k)

22 970 €

6st. man.

110 kW (150k)

22 990 €

6st. aut.

110 kW (150k)

24 970 €

D2 2.0L
D3 2.0L

ponuka platí do vypredania zásob
cena je uvedená vrátane DPH

VOLVOCARS.sk

Štandardná výbava VOLVO V40 cross country final edition
ZÁKLADNÁ VÝBAVA V40 CROSS COUNTRY
City Safety II (systém automatického brzdenia vozidla pri rýchlosti do 50 km/h)
8 airbagov vrátane kolenného airbagu pre vodiča a unikátneho airbagu pre chodcov
DSTC (stabilizačný systém vozidla s kontrolou trakcie a športovým režimom)
Hill Launch Assist - asistent pre rozjazd do svahu
Audiosystém „Performance Sound“ s 5“ farebným displejom, AUX vstup
Komunikačné rozhranie vodiča „Volvo Sensus“ a palubný počítač
Jednozónová manuálna klimatizácia s elektronickou reguláciou teploty ETC
Sedadlo vodiča nastaviteľné v šiestich smeroch s bedrovou opierkou
Predná lakťová opierka na stredovom tuneli s držiakom nápojov a roletovým krytom
Tempomat a obmedzovač rýchlosti
Multifunkčný kožený volant s ovládaním rádia a tempomatu
3 ramenný kožený volant s hliníkovou vložkou
Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou zmenou odrážavosti
Dažďový senzor 2. generácie vrátane funkcie automatického rozsvietenia svetiel pri zníženej viditeľnosti
Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá s osvetlením nástupného priestoru LED
Výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca s bedrovou opierkou
Ozdobné prahové lišty vpredu
Kolesá z ľahkej zliatiny „GENAM“ 7.0x16“ s pneu 205/60 R16
Predĺžená záruka na 3 roky / 150 tisíc kilometrov

VÝBAVA FINAL EDITION (naviac oproti výbave V40 CROSS COUNTRY)
Adaptívne Full LED predné svetlá s natáčaním do zákrut, integrované denné svietenie v tvare T
Vysokotlakové ostrekovače svetiel
Rozšírené osvetlenie interiéru LED
Bezkľúčový prístup Keyless Drive
Alarm vrátane náklonového a pohybového senzoru
Zadné parkovacie senzory
Sensus Connect High Performance Sound System 4x45W, 8x repro, Bluetooth, DVD, USB, Audio Streaming,
farebný displej 7“, zabudovaný pevný disk, možnosť pripojenia na internet cez telefón užívateľa,
hlasové ovládanie a modernizované užívateľské rozhranie

Ďalšie možnosti doplnkovej výbavy sa riadia štandardným cenníkom modelu V40 CROSS COUNTRY
Kompletné technické údaje sa nachádzajú v štandardnom cenníku modelu V40 CROSS COUNTRY
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