VOLVO V60 T5 FWD AUT MOMENTUM
Cenové zvýhodnění vozu Volvo V60 T5 Geartronic Momentum

Původní cena

Sleva

1 366 200 Kč

267 200 Kč *

Nadstandardní výbava:

Ochranná síť nákladu do zavazadlového prostoru
Elektrické ovládání dveří zavazadlového prostoru
12V zásuvka v zavazadlovém prostoru
12.3" plně grafický informační displej komunikačního rozhraní řidiče
Navigační systém Sensus
Integrace chytrého telefonu. rozhraní CarPlay & Android Auto
Intellisafe Assist - zahrnuje adaptivní tempomat ACC. vč. asist. pro jízdu v kolonách Pilot
Assist poslední generace
Přední LED mlhová světla s bočním přisvětlením pro zatáčení
Vysokotlaké ostřikovače světlometů
Vnitřní a vnější zpětná zrcátka s automatickou změnou odrazivosti
Kompletní LED světlomety s ABL. AHB2 + světla pro denní svícení v provedení "Thorovo
kladivo"
Komplexní osvětlení vozidla LED diodami
Vyhřívaná přední sedadla
Vyhřívané trysky ostřikovačů
Parkovací asistent vpředu i vzadu
230 V napájecí zásuvka v zadní části středového tunelu
Elektrická dětská pojistka zadních dveří a oken
Náhradní dojezdové kolo vč. heveru
Návod k obsluze a servisní knížka v češtině
Komunikační rozhraní v češtině
Samostatný CD přehrávač pro 1-CD

Barva vozu: šedá Pebble Grey Metallic (727)
Fotografie je ilustrativní a zobrazuje i prvky příplatkové výbavy

Hlavní přednosti
Modelový rok: 2019
Obsah motoru: 2,0 L
Palivo: benzín
Převodovka: automatická
K dispozici: ihned

Specifikace
Výkon (kW)

184

Výkon (k)

250

Spotřeba paliva* (l/100 km)

6,8

* jedná se o kombinovanou spotřebu

* Poznámka:

Emise CO2 (g/km)

154

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.

Auto Stodůlky, pobočka Auto Průhonice a. s.
Bavorská 12b
155 00 Praha 5 - Stodůlky
Tel.: +420 603 289 828
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