VOLVO V60 B4 AWD AUT CROSS COUNTRY
Cenové zvýhodnění vozu Volvo V60 Cross Country B4 (D) AWD Geartronic Cross Country Pro

Původní cena

Sleva

1 534 900 Kč

155 900 Kč *

Výbava vozu:
pohon 4x4, aut. převodovka, 8 rychlostních stupňů, 6x airbag, airbag řidiče, ABS, stabilizace
podvozku (ESP), protiprokluzový systém kol (ASR), nouzové brzdění (PEBS), hlídání
jízdního pruhu, sledování únavy řidiče, posilovač řízení, dvouzónová klimatizace, aut.
klimatizace, tempomat, LED denní svícení, alu kola, plní &apos;EURO VI&apos;, palubní
počítač, dotykové ovládání palubního počítače, digitální přístrojový štít, satelitní navigace,
parkovací senzory přední, parkovací senzory zadní, parkovací kamera, bezklíčové
startování, bezklíčové odemykání, senzor světel, senzor stěračů, nastavitelný volant,
multifunkční volant, vyhřívaný volant, deaktivace airbagu spolujezdce, hands free, Android
Auto, Apple CarPlay, bluetooth, el. okna, dojezdové rezervní kolo, el. sklopná zrcátka, el.
zrcátka, startování tlačítkem, imobilizér, alarm, centrál dálkový, isofix, vyhřívaná sedadla,
výškově nastavitelná sedadla, senzor tlaku v pneumatikách, přední světla LED, zadní světla
LED, start-stop systém, USB, autorádio, digitální příjem rádia (DAB), venkovní teploměr,
vyhřívaná zrcátka, dělená zadní sedadla, zadní stěrač, tónovaná skla, zatmavená zadní skla

Barva vozu: stříbřitě béžová Birch Light Metallic (726)
Fotografie je ilustrativní a zobrazuje i prvky příplatkové výbavy

Hlavní přednosti
Modelový rok 2022
Obsah motoru: 2,0 L

* Poznámka:

Palivo: nafta

Údaje obsažené v této kartě vozu mají informativní charakter a nemohou zachytit veškeré detaily stavu
vozidla; Podrobný popis stavu bude ověřen až v okamžiku poptávky koupě. Tato indikativní nabídka není
nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle §
1733 občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy.

Převodovka: automatická
K odběru: květen 2022

Specifikace
Výkon (kW)

145+10

Výkon (k)

197+14

Spotřeba paliva* (l/100 km)

5,9-6,5

* jedná se o kombinovanou spotřebu

Emise CO2 (g/km)

Auto Průhonice a.s.
K Chotobuzi 333
251 01 Čestlice
Tel.: +420 724 905 839

155-170

Nabídka platí do: 31.5.2022
Aktualizováno: 29.4.2022 - 13:53

