
Volvo XC60 Momentum
Vysoká úroveň standardní výbavy naplní Vaše představy o stylu, komfortu, bezpečnosti i
designu.

Vytvořeno: 17. 8. 2017
Kód této konfigurace: Zmlw
http://www.volvocars.com/configuration/Zmlw

Prostřednictvím tohoto kódu získáte přístup ke své konfiguraci nebo ho můžete sdílet se
svým autorizovaným dealerem Volvo, abyste získali bližší informace o tomto modelu.

V případě potřeby kontaktujte autorizované
dealerství nebo komunikační centrum Volvo:

+420 800 186 586

Dostupnost: Po - Pá 
9.00 - 17.00

XC60 Momentum
D4 AWD Drive-E 8stupňová
automatická Geartronic

Cena celkem

1 327 400 Kč

Ceny uvedené v konfigurátoru jsou orientační a jsou uvedené včetně DPH. O přesné ceně vozu se informujte u Vašeho autorizovaného dealera Volvo. VCCR si vyhrazuje právo
provádět změny bez předchozího oznámení.

Upozornění

Veškeré ceny jsou uvedené včetně DPH. Některé informace v tomto dokumentu mohou být, díky produktovým změnám, nepřesné. VCCR si vyhrazuje právo provádět změny bez předchozího oznámení.

Vytvořeno: 17. 8. 2017

Volvo XC60 Momentum



Barva

19 - černá Black Stone

Kola

18” kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky

Čalounění

R300 - Textil/Vinyl - sedadla Comfort tmavá
Charcoal / tmavá Charcoal
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Interiér

Dekorativní hliníkové obložení
interiéru Cross Brushed
Aluminium Iron Ore

3ramenný kožený volant, leskle
černý s dekorativním lemováním v
provedení Uni Deco

Kůží potažená hlavice řadicí páky s
dekorativním obložením Uni Deco a s
podsvícením vzoru řazení

Pakety

Winter

8 800 Kč

Volitelná výbava

011 - Vyhřívaná přední sedadla

063 - Vyhřívané trysky ostřikovačů



Volitelná výbava

011 - Vyhřívaná přední sedadla 063 - Vyhřívané trysky ostřikovačů 510 - Nastavení jízdního režimu

2 700 Kč

Zahrnuto ve standardní výbavě

Standardní výbava
Označení motoru 'D4' | Označení AWD | Automatická dvouzónová klimatizace s vnitřní recirkulací ECC a vlhkostním senzorem, obsahuje Systém CleanZone | Systém Clean Zone
včetně AQS | Senzor vlhkosti | Funkce vyvětrání vozu předem po odemčení a prodlouženého zapnutí klimatizace/topení po vyp. motoru | Příprava pro instalaci alarmu | Příprava pro
senzor pohybu v interiéru | Centrální zamykání s dálkovým ovládáním | Dvojité uzamykání zámků dveří | Centrální zamykání s indikační diodou v obou předních dveřích | Tónovaná
skla, boční a zadní okna, zabarvení 25% | 8" display přístrojové desky řidiče | Textile/Vinyl | Sedadla a čalounění COMFORT | Manuálně nastavitelné sedadlo řidiče s el. nastavením
výšky | Manuálně nastavitelné sedadlo spolujezdce s el. nastavením výšky | Elektricky nastavitelná bederní opěrka s možností nastavení ve 4 směrech, přední sedadla | Manuálně
sklopná sedadla ve 2. řadě | Manuálně sklopné opěrky hlavy | Zadní loketní opěrka s dvěma uzavíratelnými držáky nápojů a úložným prostorem pod krytem loketní opěrky |
Dekorativní hliníkové obložení interiéru Cross Brushed Aluminium Iron Ore | Standardní barva polstrování | Podsvícená toaletní zrcátka ve slunečních clonách (vpravo i vlevo) |
Držák parkovacích lístků | 3ramenný kožený volant, leskle černý s dekorativním lemováním v provedení Uni Deco | Kůží potažená hlavice řadicí páky s dekorativním obložením Uni
Deco a s podsvícením vzoru řazení | Standardní pedály | Textilní koberečky 1. a 2. řada sedadel | Kovové prahové lišty VOLVO (vpředu a vzadu) | Osvětlení interiéru střední úrovně |
Světlé polstrování stropu | Sada pro opravu pneumatik | Kryt zavazadlového prostoru | Lékárnička | Výstražný trojúhelník | Integrované střešní ližiny v kovově lesklém provedení |
Dekorativní obložení v leskle černém provedení Piano Black lemujícím výdechy vzduchu na palubní desce | Standardní mřížka vpředu | Barevně sladěné vnější kliky dveří, R-design |
Dvojitá koncovka výfuku s chromovaným opláštěním | Barevně sladěná zpětná zrcátka | Regulace nouzového brzdového světla (EBL), která aktivuje výrazné blikání pro výstražná i
brzdová světla při panickém /aut. brzdění | Limitace maximální rychlosti – omezovač rychlosti s nastavením na volantu | Tempomat | Systém varování před kolizí vpředu | Systém
kontroly trakce | Parkovací asistent vzadu | Asistent pro rozjezd ve svahu Hill Launch Assist | Asistent pro bezpečný sjezd prudkého svahu Hill Descent Control | Dešťový senzor
pro čelní sklo (včetně vysoké rychlosti i pro prudký déšť) | Airbagy řidiče a spolujezdce | Airbag kolen řidiče | Airbagy "SIPS" (unikátní boční airbagy řidiče i spolujezdce) | 'Airbagy
hlavy a ramen "Inflatable Curtain" pro vnější sedadla | WHIPS (systém ochrany proti hyperflexi krční páteře na předních sedadlech) | Upozornění na používání bezpečnostních pásů
na všech sedadlech | Vypínač airbagu na straně spolujezdce | Pyrotechnical pretensioners, front / rear all positions | Úchyty ISOFIX na zadních vnějších sedadlech (2x) | Třetí
brzdové světlo (LED) umístěné ve spodní části zadního okna uprostřed | Inteligentní informační systém řidiče (IDIS) vůz v situaci vyžadující plnou pozornost řidiče, podrží po dobu 5
vteřin příchozí hovor | Audiosystém „High Performance“ | Ovládací prvky audio systému na volantu | 1xUSB vstup pro připojení externího přehrávače hudby | Připojení Bluetooth |
Mapové podklady pro Evropu | Systém detekce dopravního značení | 8stupňová automatická převodovka Geartronic AWD | Stop / Start | Palivová nádrž o objemu 60l | Omezení
maximální rychlosti na 210 km/h | Servisní interval 30.000 km | Dynamicky laděný podvozek | Odvětrávané kotoučové brzdy na předních kolech (18“) | Odvětrávané kotoučové
brzdy na zadních kolech (17“) | Tažné oko | 18” kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky | 235/60R18 | Michelin V | Systém monitorování tlaku v pneumatikách | Návod k obsluze
a servisní knížka v češtině | Komunikační rozhraní v češtině | Digitalní návod k obsluze

Upozornění

Veškeré ceny jsou uvedené včetně DPH. Některé informace v tomto dokumentu mohou být, díky produktovým změnám, nepřesné. VCCR si vyhrazuje právo provádět změny bez předchozího oznámení.

Vytvořeno: 17. 8. 2017


