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XC60 Dark Wygląd zewnętrzny

Cennik

Cena całkowita

XC60

Benzyna Automatyczna FWD Pięć siedzeń

257 900 zł

https://s.volvocars.com/edpRSSf56zwVSdRG


Twoja konfiguracja

Poziom wyposażenia

Plus 241 900 zł

Napęd

B4 mild hybrid

Motyw

Dark + 3000 zł

Kolor

Onyx Black + 4200 zł

Koła

19″ 5-ramienne, V Spoke Black Diamond

Cut (1265)

Wyposażenie wnętrza

Tapicerka skórzana w tonacji czerni

(Charcoal), wnętrze w tonacji czerni

(Charcoal) (RA00)

Pakiety

Climate

Podgrzewana kierownica

Podgrzewane siedzenia przednie

Podgrzewane siedzenia tylne

+ 3500 zł

Opcje

Autoalarm

Hak holowniczy, składany + 5300 zł



Wszystkie funkcje

Bezpieczeństwo i zabezpieczenia

Autoalarm, Automatyczna blokada zamków drzwi, Hartowane szyby boczne, Oświetlenie podłoża, Dwustopniowe

poduszki powietrzne, Kolanowa poduszka powietrzna, strona kierowcy, Kurtyny powietrzne boczne, Ochrona przed

uderzeniem bocznym, Pirotechniczne napinacze pasów bezpieczeństwa - przód/tył, Trójkąt ostrzegawczy, WHIPS -

Układ zmniejszający ryzyko urazu kręgosłupa szyjnego, Układ hamulcowy z asystentem podjazdu, Zestaw naprawczy

do ogumienia, Światło hamowania awaryjnego, Elektryczna blokada zabezpieczająca przed otwarciem przez dzieci,

Punkty mocowania ISOFIX, tylne siedzenie, Wyłącznik obwodu poduszki powietrznej pasażera

Fotele

Drugi rząd siedzeń zwalnianych mechanicznie, Elektrycznie składane zagłówki siedzeń tylnych, Fotele przednie

Comfort, Pięć siedzeń, Podgrzewane siedzenia przednie, Podgrzewane siedzenia tylne, Podparcie odcinka lędźwiowego

regulowane elektrycznie w 4 kierunkach, Regulowane elektrycznie przedłużenie siedziska kierowcy, Regulowany

elektrycznie fotel kierowcy z funkcją pamięci, Regulowany elektrycznie fotel pasażera, Regulowany elektrycznie fotel

pasażera z funkcją pamięci

Funkcje wspomagające kierowcę

12-calowy wyświetlacz kierowcy, Adaptacyjne wspomaganie układu kierowniczego, Automatycznie przyciemniane

lusterka wsteczne, Cyfrowa instrukcja obsługi, Czujnik deszczu, Ogranicznik prędkości, Pióra wycieraczek ze

zintegrowanymi spryskiwaczami, Podświetlane lusterka osobiste, Reflektory LED, Tempomat, Układ monitorowania

ciśnienia w oponach, System antykolizyjny Oncoming Lane Mitigation, System informacji o znakach drogowych, Układ

monitorowania pasa ruchu, Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne, Kamera Park Assist, tył, Tylne i przednie czujniki

parkowania, Zawieszenie

Klimatyzacja

CleanZone z filtrem powietrza, Czujnik wilgotności powietrza, Dwustrefowy system klimatyzacji, Ogrzewanie i

wietrzenie kabiny ciepłem szczątkowym po wyłączeniu silnika, Podgrzewana kierownica

Nadwozie

19″ 5-ramienne, V Spoke Black Diamond Cut (1265), Obudowy lusterek zewnętrznych, kolor czarny (Black Stone),

Protective cap kit, Matt Tech Grey, Przednia krata wlotu powietrza z czarną błyszczącą wstawką, Relingi dachowe,

czarne błyszczące, Wykończenie szyb bocznych w czarnym błyszczącym kolorze

Technika i dźwięk

Bezprzewodowe ładowanie telefonu, System Infotainment Google z nawigacją i połączeniem internetowym, Usługa

Volvo Cars App, Łącze Bluetooth®, Przyciski sterowania na kierownicy, Radio cyfrowe (DAB+), System audio High

Performance

Wnętrze

Tylny środkowy podłokietnik, Aluminiowe elementy ozdobne Metal Mesh, Dywaniki tekstylne, Nakładki na progi Volvo,

aluminiowe, Obszyta dźwignia zmiany biegów, Obszyta kierownica, tonacja czerni (Charcoal), Oświetlenie wnętrza

poziom III, Pedały, Pilot zdalnego sterowania, Podsufitka w tonacji jasnej (Blond), Tapicerka skórzana, Uchwyt na bilety

Wydajność

8-stopniowa automatyczna skrzynia biegów Geartronic™, Hill Descent Control – układ ułatwiający zjeżdżanie ze

wzniesień, Technologia Start/Stop



Ładunek i załadunek
Elektrycznie sterowane drzwi bagażnika, Gniazdo zasilania w przedziale bagażowym, Listwa ochronna progu bagażnika,

stal nierdzewna, Roleta bagażnika, obsługiwana ręcznie, System bezkluczykowy z obsługiwanymi bez użycia rąk

elektrycznie sterowanymi drzwiami bagażnika, Hak holowniczy, składany, Sterowanie światłami przyczepy, Siatka

zabezpieczająca

Wpływ na środowisko
Dodanie lub usunięcie elementów, które mają wpływ na zużycie paliwa i emisję CO2 w Twoim

Volvo, spowoduje zmianę wysokości podatków ekologicznych zgodnie z protokołami NEDC i

WLTP.

NEDC

Emisja CO2 (cykl mieszany) WLTP

160 g/km

Zużycie paliwa (cykl mieszany) NEDC

7 l/100km

Zużycie paliwa (city) NEDC

9.2 l/100km

Zużycie paliwa (cykl mieszany) NEDC

5.8 l/100km

WLTP

Emisja CO2 (cykl mieszany) WLTP

172 g/km

Zużycie paliwa (cykl mieszany) WLTP

7.6 l/100km

Zużycie paliwa (low) WLTP

11.4 l/100km

Zużycie paliwa (medium) WLTP

7.1 l/100km

Zużycie paliwa (high) WLTP

6.3 l/100km

Zużycie paliwa (extra high) WLTP

7.6 l/100km

Opony standardowe

Etykiety energetyczne opon służą do klasyfikowania efektywności energetycznej opony,

przyczepności na mokrej nawierzchni i zakresu hałasu dobiegającego z zewnątrz.

Do Twojego samochodu zostanie wybrany jeden z kompletów opon



Etykiety energetyczne opon Etykiety energetyczne opon

Wpływ na środowisko

Dodanie oraz usunięcie elementów, które wpływają na zużycie paliwa i emisję CO2, spowoduje zmianę podatków

środowiskowych zgodnie z NEDC i WLTP

Informacje prawne

Informacje na tej stronie internetowej są jedynie poglądowe. Zdjęcia mogą przedstawiać pojazdy z dodatkowym

wyposażeniem. Dokładną specyfikację samochodu należy skonsultować bezpośrednio z dealerem.


