Auto Průhonice a.s.

DIČ :
IČ :

CZ28448430
28448430

K Chotobuzi 333
251 01 Čestlice
Zápis v obchodním rejstříku: vedeného MS v Praze oddíl B, vložka 14583

NABÍDKA VOZU

Odběratel :

Volvo
Datum vystavení :

Model:
Verze:
Barva:
Potah:

Volvo V60CC II

1 144 545.45

B4 AWD AUT diesel Mild-Hybrid CC PRO
724 - šedozelená Pine Grey Metallic
R100+Iron - Textil-sed.Comfort černá Charcoal/černé kob.

1 384 900.00
19 504.13

23 600.00

2 479.34
9 752.07

3 000.00
3 800.00
11 800.00

14 793.39

17 900.00

Výbava na přání:

114
Elektrická dětská pojistka zadních dveří a oken
165
Náhradní dojezdové kolo vč. heveru
179
Tónovaná skla (od B-sloupku)
P0008-S Climate paket (11+869)
P0010 Park Assist paket (691+790)

Celkem

bez DPH:

3 140.50

1 194 214.88

s DPH:

1 445 000.00 Kč

VNITŘNÍ VÝBAVA
• 12V zásuvka v zavazadlovém prostoru
• 12,3“ plně grafický displej komunikačního rozhraní řidiče
• 3ramenný volant v provedení Tailored (bez použití kůže)
• Automatická dvouzónová klimatizace s vnitřní recirkulací ECC
obsahuje systém CleanZone
• Dekorativní obložení interiéru z rozbrušovaného hliníku Iron Ore
• Čtyři chromovaná úchytná oka v každém rohu zavazadlového
prostoru, sklopná
• Dešťový senzor pro aut. stírání čelního skla
• Elektrické ovládání předních a zadních oken
• Elektricky nastavitelná bederní opěrka s možností nastavení
ve 2 směrech, přední sedadla
• Funkce Eco
• Integrace chytrého telefonu CarPlay & Android Auto
• Klíč s dálkovým ovládáním ve standardním provedení a ORANGE
CARE KEY s možností nastavení limitace max. rychlostsi
• Kovové prahové lišty VOLVO vpředu
• Kryt zavazadlového prostoru, poloautomatický
• Loketní opěrka s držáky nápojů vpředu a vzadu
• Manuálně nastavitelné sedadlo řidiče s nastavením náklonu
opěradla a el. nastavením výšky
• Manuálně nastavitelné sedadlo spolujezdce s nastavením náklonu
opěradla a el. nastavením výšky
• Manuálně nastavitelné ztlumení podsvícení přístrojů palubní
desky a interiéru
• Manuálně sklopná sedadla ve 2. řadě, s elektr. sklop. hlav. op.
• Multifunkční volant s ovládacími prvky audiosystému
• Nastavení jízdních režimů COMFORT, ECO, OFF ROAD, DYNAMIC
a INDIVIDUAL
• Nová hlavice řadicí páky aut. převodovky el. řazení Shift by Wire,
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čalouněná bez použití kůže
• Ochranná síť zavazadlového prostoru, snímatelná
• Ochranný kovový kryt prahu zavazadlového prostoru
• Osvětlení interiéru standardní úrovně LED
• Pokročilé hlasové ovládání vozu pro vybrané funkce (zatím ne pro ČJ)
• Pokročilý palubní počítač
• Rádio pro příjem digitálního vysílání DAB
• Sedadla Comfort s textilním čalouněním
• Systém uchycení nákupních tašek v zavazadlovém prostoru
• Textilní koberečky 1. a 2. řada sedadel
• Ukazatel venkovní teploty a hodin
• Uživatelské rozhraní SENSUS Connect s 9“ dotykovým displejem
středové konzoly, zahrnuje: Audiosystém „High Performance“, 170 W,
10 reproduktorů: v každých z obou předních dveří 1× výškový reproduktor
1× výškový reproduktor (25 mm) a 1× basový reproduktor (165 mm);
kompatibilní s následujícími formáty audio souborů: MP3, AAC, WMA, WAV
a FLAC. Sdílení přes Wi-Fi / Bluetooth - datové párování s chytrým
telefonem, internetové rádio, internetové aplikace, 2× USB vpředu,
2× USB-C v zadní části středového tunelu, HF Bluetooth, Audio
Streaming, elektronický návod k obsluze vozu
• Uživatelské rozhraní SENSUS zahrnuje Navigační systém Navi Pro
• Úložná přihrádka (pod podlahou zavazadlového prostoru)
• Vnitřní a vnější zpětná zrcátka s automatickou změnou odrazivosti
• Volvo On Call
• Vyhřívaná přední sedadla
• Vyhřívaný volant

VNĚJŠÍ VÝBAVA
• 18“ kola z lehké slitiny s 5 paprsky, černá Black / výbrusy Diamond
Cut Alloy, pneumatiky 215/55
• Barevně sladěné kliky dveří
• Bezklíčový přístup s dálkovým ovládáním – obsahuje systém handsfree
odemčení dveří zav. prostoru
• Dvojitá integrovaná koncovka výfuku
• Dynamicky laděný podvozek DYNAMIC
• Elektrické ovládání dveří zavazadlového prostoru
• Elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
• Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka
• Integrované střešní ližiny v kovově lesklém provedení
• Komfortně laděný – Cross Country modifikovaný podvozek TOURING
(zvýšený o +60 mm proti V60)
• Koncovka výfuku - dvojitá, výrazná s opláštěním
• LED světlomety, potkávací světla s aut. spínáním dálkových světel
AHB, světla pro denní svícení v provedení „Thorova kladiva"
• Lemování bočních oken v leskle černém dekorativním provedení
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• Mřížka masky chladiče a spodní části nárazníku vpředu v provedení
Cross Country
• Ostřikovací trysky čelního skla AQUABLADES; v každém ramínku stěrače
jsou plně integrovány trysky po celé jeho délce
• Palivová nádrž o objemu 71 l
• Rozšíření lemů blatníků, prahy a spodní části nárazníků v matně
černém provedení
• Směrová LED světla integrovaná v krytech vnějších zpětných zrcátek
a v předních a zadních světlech
• Střešní anténa
• Tónovaná skla, zabarvení 25 %
• Vnější zpětná zrcátka s kryty v barvě vozu
• Vyhřívaná vnější zpětná zrcátka a zadní okno (společná aktivace)
• Zadní parkovací asistent
• Zadní nárazník v provedení Cross Country
• Znak motoru a pohonu všech kol AWD pro příslušné motorizace

BEZPEČNOST
• Airbag hlavy a ramen pro vnější sedadla - nafukovací clona
• Airbagy řidiče a spolujezdce
• Airbagy „SIPS“ (unikátní boční airbagy řidiče i spolujezdce)
• Bezklíčové startování
• Bezpečnostní sloupek řízení nastavitelný v obou osách
• Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a indikační diodou v obou
předních dveřích, s možností nastavení postup. odemčení ve 2 krocích
• Connected safety (Systém propojené bezpečnosti - zahrnuje upozornění
na výstražná světla spuštěná panickým brzděním, nebo jejich aktivací;
spolu s upozorněním na kluzkou silnicvi a nebezpečí ztráty adheze.
• Doprovodné osvětlení – osvětlení pro bezpečnou cestu od vozu
• Driver alert control (Systém kontroly pozornosti řidiče) s Upozorněním
na vybočení z jízdního pruhu (LDW)
• Držák parkovacích lístků
• Elektrická parkovací brzda s aut. uvolněním jízdou
• Elektronický imobilizér
• Funkce automatického zamykání vozu za jízdy
• Hill Descent Control (Asistent pro bezpečný sjezd prudkého svahu)
• Hill Start Assist (Asistent pro rozjezd do svahu)
• Inteligentní asistenční technologie podporující řidiče - zahrnuje
také Systém podpory aktivním zásahem do řízení pro efektivní
dokončení vyhýbacího manévru před překážkou a Systém ochrany před
srážkou s protijedoucím vozidlem ve vedlejším pruhu. Dále obsahuje
Systém zmírnění srážky s protijedoucím vozidlem s aut. podporou brzd.
• Lane Keeping Aid (Systém udržení vozidla v jízdním pruhu)
• Mechanický dětský zámek zadních dveří
• Road Sign Information (RSI, Systém detekce dopravního značení)
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Roll-Over Protection System (Ochrana v případě převrácení vozu)
Run off road Mitigation (Ochrana proti neúmyslnému sjetí z vozovky
Servisní interval 30 000 km pro všechny motorizace
Side Impact Protection System
Systém kontroly trakce - zahruje kontrolu prokluzu, tahu motoru
a kontrolu trakce
Systém preventivní ochrany v případě nechtěného opuštění vozovky
Systém regulace brzdového světla
Systém regulace zpomalování
Tempomat
Třetí brzdové světlo (LED) integrované v zadním střešním spoileru
Úchyty ISOFIX na zadních vnějších sedadlech (2×)
Upozornění na používání bezpečnostních pásů na všech sedadlech
Vypínač airbagu na straně spolujezdce
WHIPS (systém ochrany proti hyperflexi krční páteře na př. sedadl.)
Zadní mlhová světla
Ceny, disponibilita a specifikace vozidla se mohou měnit bez predchozího upozornění.
Tato nabídka trvá a je platná do: konce měsíce
Disponibilita bude potvrzena v den objednávky.
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