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AKCIJSKI CENIK VOLVO XC90 RECHARGE
Motor

Moč kW / KM

Cena

223 / 303 + 65 / 87

74.990 EUR

Hibridni motorji
T8 AUT Inscription Expression, 7 sedežev

VOLVO XC90 RECHARGE T8 AUT INSCRIPTION EXPRESSION, 7 SEDEŽEV
T8 2.0 bencinski hibridni motor, 223 kW (303 KM)
8-stopenjski samodejni menjalnik
City Safety - asistent za preprečitev trčenja z vozili, kolesarji, pešci in živalmi
Aktivni tempomat do hitrosti 130 km/h
Asistent za preprečitev odvzema prednosti pri zavijanju v levo
Paket 8 zračnih blazin
Asistent za ohranjanje vozne smeri
Prepoznavanje obcestnih znakov (RSI)
Pomoč pri spustu
Senzor za dež
Elektronska klimatska naprava - štiripodročna
Klimatska naprava za 3. vrsto sedežev
Ledvena opora, električno nastavljiva v dveh smereh
Harman / Kardon Premium Sound
Volvo On Call
Glasovno upravljanje
Integrirani strešni nosilci svetle barve
Dvojne integrirane izpušne cevi
Aluminijasta platišča 48,3 cm (19'')
Okrasni vložki iz brušenega aluminija
Trikraki usnjeni volan z Uni Deco okrasnim vložkom
Usnjeno oblazinjenje MORITZ
Digitalna voznikova instrumentna plošča 31,2 cm (12,3'')
Navigacijski sistem Sensus
Pomoč pri parkiranju, spredaj in zadaj
Apple Carplay in Android Auto
Mehansko nastavljiva sedeža spredaj z električno nastavitvijo višine
Električno sklopljivi vzglavniki, sedeži zadaj
12V vtičnica v prtljažniku
Pametni ključ in sistem vožnje ter prostoročno odpiranje / zapiranje prtljažnih vrat brez ključa
Meglenke v sprednjem spojlerju
Samodejno zasenčenje notranjega in zunanjih ogledal
Notranja osvetlitev, srednji nivo
Izbira načina vožnje
Parkirna kamera, zadaj
El. otroške ključavnice za zadnja vrata
Kovinska re-Charge plošča na pragu
Električno odpiranje vrat prtljažnika
Inscription sprednja maska
Svetle obrobe stranskih stekel
Inscription odbijači

Priporočene maloprodajne cene so v EUR in vsebujejo DMV, 22% DDV in ekološko takso. Cene ne vsebujejo stroška priprave vozila. Veljavnost ponudbe: do odprodaje zalog. Modelno leto 2021. HIBRID: povprečna poraba goriva: 2,0 - 2,3 I/100
km. Emisije CO₂: 46 - 52 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6d-TEMP-ISC - EURO 6d-ISC-FCM. Emisije NOx: 0,0087 g/km. Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega
zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Opozorilo: Določeni podatki v tem ceniku
so lahko z napako, nepopolni ali so se med procesom tiska ali objave spremenili. Pred naročilom se posvetujte s trgovcem Volvo, ki vam bo zagotovil zadnje verzije podatkov. Proizvajalec si pridružuje pravico do sprememb cen, barv, materialov,
specifikacij in modelov brez predhodne najave. Slike so simbolične. Več informacij na volvocars.si ali pri pooblaščenem Volvo prodajnem zastopniku. VCAG d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana.

