VOLVO V90CC
Двигун

D5 1969 см. куб.,
4-цил. дизельний двигун із подвійним турбонаддувом
235 к.с. при 4250 об/хв
480 Нм при 1750-2500 об/хв
8 – ти швидкісна автоматична адаптивна “Geartronic”
Повний привід
230 км/год
7,5 сек.
5,3 л/ 100 км
139 г / км
довжина - 4939 мм
висота
- 1543 мм
ширина - 2052 мм
колісна база - 2941 мм
дорожній просвіт - 210 мм
Momentum
Шкіра Charcoal у інтер'єрі кольору Charcoal
Osmium Grey

Потужність
Крутний момент
Трансмісія
Тип приводу
Максимальна швидкість
Розгін 0 – 100 км/год.
Витрата пального (змішаний цикл)
Викиди СО2
Габаритні розміри

Комплектація:
Оббивка:
Колір:

Обладнання автомобіля Momentum:
Базове:
 2-х зонний клімат контроль
 Система передпускового обігріву двигуна та салону з
таймером
 Світлодіодні фари
 Омивачі головних фар високого тиску
 Декоративні вставки "Темний горіх"
 Адаптивний круїз-контроль
 Система утримання полоси руху
 Задній паркувальний радар
 Система розпізнавання дорожніх знаків
 Датчик дощу
 Підвіска "Комфорт"
 Аудіосистема High Performance Audio
 Голосове управління
 Легкосплавні диски 18", Silver , Діамантова проточка

Додаткове:
 12,3" цифровий екран панелі приладів
 Система навігації SENSUS
 Адаптивні світлодіодні фари
 Задні сидіння, вітрове скло, кермо з підігрівом
 Система сигналізації Volvo Guard Alarm
 Внутрішнє та зовнішнє дзеркала заднього виду з
функцією автоматичного затемнення
 Кришка багажника с електроприводом
 Автоматична кришка багажного відділення
 Протитуманні фари в передньому спойлері
 Камера заднього виду
 Парктронік передній та задній
 Підключення Smart phone USB
 Металеві молдінги порогів з підсвіткою
 Електричне регулювання сидіння водія з пам'ятю

Еквівалент регулярної вартості (євро з ПДВ):

€ 63 290
€ 58 900
2 043 830

Спеціальна ціна (євро з ПДВ):
Вартість автомобіля (гривень з ПДВ)*:

ТОВ "Престиж Авто Харків"
Офіційний дилер
Volvo Car Corporation
вул. Сидора Ковпака, 22
м. Харків, 61070, Україна
тел.: +38 (057) 725-1111
kharkiv.volvocarsdealer.com

Директор
ТОВ "Престиж Авто Харків"

Гуляєв І.О.

Дата підпису

31.01.2018

*Умовами договору може бути передбачено еквівалент вартості автомобіля у Євро,при цьому остаточна вартість автомобіля у гривні розраховується за міжбанківським
валютним курсом Євро, що відображується на веб-сайті http://www.winner.ua/ на день здійснення оплати.
Виробник: “Volvo Cars Corporation”,Швеція. Сертифікат відповідності серія ВБ № 860248. ТОВ "Престиж Авто Харків ” залишає за собою право змінювати вартість авто в будьякий час без додаткового попередження. Вартість автомобіля станом на 31.01.2018 в т.ч. ПДВ 20% .
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