
Volvo XC60 Inscription
Vysoce sofistikované vyjádření švédského luxusu.

Vytvořeno: 23. 10. 2017
Kód této konfigurace: uan8r
https://www.volvocars.com/configuration/uan8r

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 Inscription
T5 AWD Drive-E 8stupňová
automatická Geartronic

Cena celkem

1 613 800 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

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.

Vytvořeno: 23. 10. 2017



Barva

714 - šedá Osmium Grey Metallic

22 900 Kč

Kola

19" kola z lehké slitiny s 10 dvojitými
paprsky v provedení Diamond Cut

Čalounění

UA00 - Kůže Moritz - sedadla
Comfort světlá Blond / černá
Offblack

Volvo XC60 Inscription
Vysoce sofistikované vyjádření švédského luxusu.

Vytvořeno: 23. 10. 2017
Kód této konfigurace: uan8r
https://www.volvocars.com/configuration/uan8r

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

Interiér

Dekorativní dřevěné obložení
interiéru Drift Wood

3 ramenný kožený volant s
dekorativním obložením v
provedení Uni Deco - barevně
sladěný s interiérem

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



Pakety

Business Connect

33 000 Kč

IntelliSafe Pro

45 500 Kč

Versatility II

25 700 Kč

Winter

8 800 Kč

255 - Navigační systém Navi Pro

882 - CarPlay & Android Auto

132 - IntelliSafe Assist (ACC)

603 - IntelliSafe Surround

041 - Ochranná síť zavazadlového prostoru, snímatelná

115 - Elektrické ovládání pátých dveří

424 - 12V zásuvka v zavazadlovém prostoru

896 - Bezklíčový přístup s dálkovým ovládáním

011 - Vyhřívaná přední sedadla

063 - Vyhřívané trysky ostřikovačů



Volitelná výbava

011 - Vyhřívaná přední sedadla

Volba je zahrnutá v paketu

041 - Ochranná síť zavazadlového
prostoru, snímatelná

Volba je zahrnutá v paketu

063 - Vyhřívané trysky ostřikovačů

Volba je zahrnutá v paketu

115 - Elektrické ovládání pátých
dveří

Volba je zahrnutá v paketu

132 - IntelliSafe Assist (ACC)

Volba je zahrnutá v paketu

165 - Náhradní dojezdové kolo
125/80 R18

2 700 Kč

169 - Vnitřní a vnější zrcátka s
aut. změnou odrazivosti

6 000 Kč

255 - Navigační systém Navi Pro

Volba je zahrnutá v paketu

424 - 12V zásuvka v
zavazadlovém prostoru

Volba je zahrnutá v paketu

603 - IntelliSafe Surround

Volba je zahrnutá v paketu

691 - Parkovací asistent vpředu i
vzadu

11 500 Kč

871 - Vyhřívané čelní sklo

5 500 Kč

882 - CarPlay & Android Auto

Volba je zahrnutá v paketu

896 - Bezklíčový přístup s
dálkovým ovládáním

Volba je zahrnutá v paketu

Zahrnuto ve standardní výbavě

Standardní výbava
Označení motoru 'T5' | Označení AWD | Označení stupně výbavy Inscription na dveřích zavazadlového prostoru | 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 | Dálkový ovladač klíče od vozu Inscription, potažený kůží | Dvojité
uzamykání zámků dveří | Centrální zamykání s indikační diodou v obou předních dveřích | Tónovaná skla, boční a zadní okna, zabarvení 25% | 12,3“ plně grafická přístrojová deska
řidiče | Kožené čalounění | Sedadla a čalounění COMFORT | Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče s pamětí pro vnější zpětná zrcátka a pozice sedadla | Manuálně nastavitelné
sedadlo spolujezdce s el. nastavením výšky | Elektricky nastavitelná bederní opěrka s možností nastavení ve 4 směrech, přední sedadla | Manuálně nastavitelné prodloužení
podsedáku, sedadlo řidiče | Manuálně nastavitelné prodloužení podsedáku, sedadlo spolujezdce | 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 dřevěné obložení interiéru Drift Wood | Standardní barva
polstrování | Podsvícená toaletní zrcátka ve slunečních clonách (vpravo i vlevo) | Držák parkovacích lístků | 3 ramenný kožený volant s dekorativním obložením v provedení Uni Deco
- barevně sladěný s interiérem | Kůží potažená hlavice řadicí páky s dekorativním obložením Uni Deco a s podsvícením vzoru řazení | Standardní pedály | Síťovinová kapsa na
středovém tunelu | Bezrámové vnitřní zpětné zrcátko s automatickou změnou odrazivosti | Textilní koberečky 1. a 2. řada sedadel | Kovové prahové lišty VOLVO (vpředu a vzadu) |
Osvětlení interiéru nejvyšší úrovně | Světlé polstrování stropu | Sada pro opravu pneumatik | Kryt zavazadlového prostoru | Lékárnička | Výstražný trojúhelník | Integrované střešní
ližiny v kovově lesklém provedení | Mřížka chladiče „Inscription“ - kovově lesklé rámování s vnitřní částí v chromovém provedení vertikálního žebrování | Standardní mřížka vpředu |
Lemování bočních oken v lesklém dekorativním provedení | Lakovaný typ nárazníku vč. jeho spodní části a prahů v barvě vozu doplněné zboku dekorativní lištou v zářivě kovovém
provedení s označením Inscription | Barevně sladěné vnější kliky dveří, R-design | Dvojitá integrovaná koncovka výfuku | Barevně sladěná zpětná zrcátka | Elektricky sklopná vnější
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 | Nastavení jízdních režimů |
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 230 km/hod |
Servisní interval 30.000 km | Dynamicky laděný podvozek | Odvětrávané kotoučové brzdy na předních kolech (18“) | Odvětrávané kotoučové brzdy na zadních kolech (17“) | Tažné
oko | 19" kola z lehké slitiny s 10 dvojitými paprsky v provedení Diamond Cut | 235/55R19 | Continental V, with cavity noise damping | Systém monitorování tlaku v pneumatikách
| Návod k obsluze a servisní knížka v češtině | Komunikační rozhraní v češtině | Digitalní návod k obsluze

Upozornění

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.

Vytvořeno: 23. 10. 2017


