
Volvo V90 Momentum
Vytvořeno: 15. 5. 2019
Kód této konfigurace: B2DQMGR
https://www.volvocars.com/configuration/B2DQMGR

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

V90 Momentum
D4 FWD Drive-E
8stupňová automatická
Geartronic

Cena celkem

1 401 100 Kč

Upozorňujeme, že v tuto dobu probíhá
aktualizace cen / nabídky u všech modelů!
Proto prosíme, pro potvrzení výsledné
konfigurace kontaktujte výhradně některé z
autorizovaných dealerství Volvo. Ceny
uvedené v konfigurátoru již nemusí být
platné, nebo nejsou ještě doplněny.

Upozornění

Veškeré ceny jsou uvedené včetně DPH. Vizualizace a specifikace ve Volvo konfigurátoru slouží jen pro Vaši představu. Nemusí tedy nutně odrážet přesné parametry a vzhled jednotlivých modelů a jejich výbavy. Svou
konfiguraci si prosím nechte potvrdit Vašim autorizovaným dealerem Volvo.

Vytvořeno: 15. 5. 2019



Barva

19 - černá Black Stone

Kola

18” kola z lehké slitiny, 10 paprsků v
provedení turbíny, stříbrná Silver
Bright

Čalounění

R500 - Textil/Vinyl - sedadla
Comfort černá Offblack / černá
Offblack
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Emise CO2 NEDC

127
g/km

Spotřeba paliva NEDC

(kombinovaná)

4.8
l/100km

Spotřeba paliva NEDC

(město)

5.6
l/100km

Spotřeba paliva (mimo město)

4.4
l/100km

Spotřeba paliva WLTP

(kombinovaná)

5.9
l/100km

Co2 Emise

155
g/km

Vliv na životní prostředí

NEDC

WLTP

Hodnoty pro zde udávanou spotřebu paliva a emise CO2 byly stanoveny na základě homologačního
jízdního cyklu NEDC (New European Driving Cycle). Informativně jsou doplněny o hodnoty emisí a
spotřeby dle nově zavedené metodiky celosvětového harmonizovaného testu lehkých vozidel WLTP
(Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure), přičemž jsou měřeny také v souladu s
testovací procedurou RDE (Real Drive Emission) zaměřující se na zjištění emisí v reálných jízdních
podmínkách. Motory splňují požadavky emisní normy EURO 6d-TEMP.



Interiér

Dekorativní hliníkové obložení
interiéru IRON ORE

3ramenný kožený volant s
dekorativním obložením v
provedení Uni Deco

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

Pakety

MCP3Q - Winter paket

11 200 Kč

Volitelná výbava

MARKET ADAPTION

Volba je zahrnutá v paketu

Zahrnuto ve standardní výbavě

Upozornění

Veškeré ceny jsou uvedené včetně DPH. Vizualizace a specifikace ve Volvo konfigurátoru slouží jen pro Vaši představu. Nemusí tedy nutně odrážet přesné parametry a vzhled jednotlivých modelů a jejich výbavy. Svou
konfiguraci si prosím nechte potvrdit Vašim autorizovaným dealerem Volvo.
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11 - Vyhřívaná přední sedadla 

63 - Vyhřívané trysky ostřikovačů 

MARKET ADAPTION 


