POLESTAR/I właściciel/Salon
PL/Bezwypadkowy/Jak NOWY/UNIKAT/Gwarancja
Marka

Volvo

Typ nadwozia

Kombi

Rok produkcji

2016

Kolor

Niebieski

Pojemność skokowa
Skrzynia

159 000 PLN BRUTTO

1969

Automatyczna hydrauliczna (klasyczna)

Data pierwszej rejestracji

2016-11-23

Liczba drzwi

Model

V60

Typ paliwa

Benzyna

Przebieg

48335

VAT faktura

Tak

Moc

367

Napęd

4x4 (stały)

Liczba miejsc

5

5

792501009
mijalskim@o2.pl
P.H.U. AUTO-AGRO-KOMIS

Radio

Zestaw głośnomówiący

Gniazdo USB

System nawigacji satelitarnej

System nagłośnienia

Klimatyzacja automatyczna

Elektrycznie ustawiany fotel k...

Elektrycznie ustawiany fotel p...

Podgrzewany fotel kierowcy

Podgrzewany fotel pasażera

Sportowe fotele - przód

Ogrzewane siedzenia tylne

Podłokietniki - przód

Kierownica skórzana

Kierownica sportowa

Kierownica wielofunkcyjna

Zmiana biegów w kierownicy

Dźwignia zmiany biegów wyko...

Keyless Go

Uruchamianie silnika bez użyc...

Czujnik deszczu

Podgrzewana przednia szyba

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Przyciemniane tylne szyby

Tempomat

Lusterka boczne ustawiane elek...

Podgrzewane lusterka boczne

Asystent (czujnik) martwego po...

Kontrola trakcji

Aktywne rozpoznawanie znaków ...

System rozpoznawania znaków d...

Asystent świateł drogowych

Czujnik zmierzchu

Światła do jazdy dziennej

Wspomaganie kierownicy

Asystent jazdy w korku

Volvo V60 POLESTAR
2,0 367KM!!!
Wyposażenie standardowe
ABS
Laminowane szyby boczne z warstwą hydrofobową WRG
Active High Beam - automatyczne światła drogowe
Lampki do czytania z przodu i z tyłu
Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i
boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne
Lampy bi-ksenonowe ABL, skrętne
Asystent parkowania równoległego (zaw.
czujniki parkowania z przodu i z tyłu)
Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
Bezpośrednie uruchomienie ogrzewania oraz klimatyzacji z kluczyka
Ogrzewanie przednich foteli
Collision Warning - ostrzeganie o ryzyku kolizji z funkcją rozpoznawania pieszych
Ogrzewanie tylnych foteli
Czujnik deszczu
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z funkcją rozpoznawania pieszych i rowerzystów z
automat. hamowaniem
Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył
Oświetlenie asekuracyjne HOME SAFE
DSTC - system kontroli stabilności i trakcji
PCC - Personal Security Communicator z układem Keyless Drive
Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
Podłokietnik przedni
EBA - system wspomagania nagłego hamowania
Podświetlane lusterka do makijażu
EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania

Przyciemniające się lusterko wsteczne oraz lusterka boczne
EBL - automatyczne włącznie świateł awaryjnych podczas nagłego hamowania
Radio SENSUS CONNECT Premium Sound DVD
5x130W, 12 głośn., Dolby Cinema Ed.5,
Bluetooth, LCD 7-cali
Elektryczna blokada otwarcia tylnych drzwi od wewnątrz
Road Sign Info - system rozpoznawania znaków drogowych
Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
Sterowanie systemu audio z koła kierownicy
Elektrycznie regulowany fotel kierowcy z pamięcią ustawień
System nawigacji satelitarnej Sensus
Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne z oświetleniem podłoża
System zabezpieczeń przed skutkami uderzeń bocznych SIPS
Elektrycznie sterowany hamulec postojowy
System zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego WHIPS
Felgi aluminiowe Polestar z ogumieniem 245/35
Szyby barwione
Filtr przeciwpyłkowy
Tapicerka Nubuk/skóra
Fotel pasażera regulowany elektrycznie
Tempomat adaptacyjny ACC
Funkcja Lane Keeping Aid - utrzymywanie pasa ruchu
Tylny spoiler
Funkcja ostrzegania o zbyt małej odległości od
poprzedzającego pojazdu (Distance Alert)
Układ kierowniczy z trzema ustawieniami siły wspomagania (City/Normal/Sport)
Funkcja wspomagania jazdu w korku (dla automatycznej skrzyni biegów) Q-Assist
Wskaźnik temperatury zewnętrznej
Gniazdo 12V w bagażniku
Wspomaganie kierownicy Servotronic, zależne od prędkości
Kamera wspomagająca parkowanie tyłem
Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
Kierownica skórzana
Wyświetlacz ciekłokrystaliczny Active TFT (8-cali)
Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa
Zagłówki tylne składane elektrycznie
Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
Zamek centralny zdalnie sterowany
Lakier uni
Światła LED do jazdy dziennej (DRL)
Wyposażenie dealerskie
Lakier metalizowany Rebel Blue
Pojazd zakupiony w polskim salonie VOLVO
I właściciel
Bezwypadkowy
W pełni serwisowany
Lakier oryginalny
Perfekcyjnie i pedantycznie utrzymany
Uniktowy stan
Gwarancja 12 miesięcy
Faktura VAT 23%

