
Volvo XC60 R-design
Vytvořeno: 4. 5. 2019
Kód této konfigurace: B4RMNAR
https://www.volvocars.com/configuration/B4RMNAR

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 R-design
B4 AWD 8stupňová
automatická Geartronic

Cena celkem

1 636 100 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: 4. 5. 2019



Barva

717 - černá Onyx Black Metallic

24 800 Kč

Kola

19" kola z lehké slitiny s 5ti
dvojitými paprsky s výbrusy v
provedení Diamond Cut, černá Matt
Black

Čalounění

RG0R - Kůže Agnes R-design
(Nubuk / textil) černá Offblack
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Interiér

Dekorativní hliníkové obložení
interiéru METAL MESH

3 ramenný sportovně
tvarovaný, kůží potažený volant
s kontrastním prošíváním v
provedení R-Design

Sportovní, kůží potažená
hlavice řadicí páky aut.
převodovky el. řazení Shift by
Wire s prošitím v provedení R-
Design

Pakety

MCP6B - Paket Intellisafe Pro

48 400 Kč

MCP6K - Park Assist paket

18 400 Kč

132 - Intellisafe Assist 

603 - IntelliSafe Surround 

691 - Parkovací asistent vpředu i vzadu 

790 - Zadní parkovací kamera 2. generace 



MCP5R - Versatility Pro paket

19 900 Kč

MCP5T - Winter paket

Volitelná výbava

114 - Elektrická dětská pojistka
zadních dveří a oken

Volba je zahrnutá v paketu

165 - Náhradní dojezdové kolo
vč. heveru

4 100 Kč

390 - Elektricky sklopné
hlavové opěrky vnějších
sedadel 2. řady

Volba je zahrnutá v paketu

603 - IntelliSafe Surround

Volba je zahrnutá v paketu

790 - Zadní parkovací kamera
2. generace

Volba je zahrnutá v paketu

871 - Vyhřívané čelní sklo

6 300 Kč

874 - Uzamykatelná schránka
spolujezdce

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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114 - Elektrická dětská pojistka zadních dveří a oken 

390 - Elektricky sklopné hlavové opěrky vnějších sedadel 2. řady 

874 - Uzamykatelná schránka spolujezdce 

896 - Bezklíčový přístup s dálkovým ovládáním 

11 - Vyhřívaná přední sedadla 

63 - Vyhřívané trysky ostřikovačů 


