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CZ28448430

B4 FWD AUT benzín Mild-Hybrid 48V CORE 17

019 - černá Black Stone

Verze:

Barva:

R7D0+Iron - Textil/Vinyl - sed. Comfort City Weave tmavé Káro CharcoalPotah:

Volvo XC60 IIModel:  1 419 900.00 1 173 471.07

Výbava na přání:

Komunikační rozhraní v češtině613

Návod k obsluze a servisní knížka v češtině900393

Náhradní dojezdové kolo 125/80 R18 vč. heveru      3 388.43      4 100.00165

Driver Assist paket (132+603)     28 181.82     34 100.00P0005

Climate paket (11+752+869)     15 867.77     19 200.00P0008-A

Kč 1 477 300.00 1 220 909.09Celkem bez DPH: s DPH:

VNITŘNÍ VÝBAVA

• 12V zásuvka v zavazadlovém prostoru

• 9“ dotykový displej středové konzoly

• 12,3“ nový progresivní displej komunikačního rozhraní řidiče s rozdílnými 

  vizuálními režimy

• 3ramenný volant v provedení Tailored, čalouněný bez použití kůže s Uni Deco 

  lemováním (ovladače v tmavém provedení Charcoal)

• Audiosystém „High Performance“, 330 W, 10 reproduktorů: v každých z obou předních 

  dveří 1× výškový reproduktor (25 mm); 1× středopásmový reproduktor (80 mm)

  a 1× basový reproduktor (165 mm); v každých z obou zadních dveří 

  1× výškový reproduktor (25 mm) a 1× basový reproduktor (165 mm).

  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

• Automatická dvouzónová klimatizace s vnitřní recirkulací ECC obsahuje CleanZone

• Balíček digitálních služeb obsahující integrovanou navigaci Google Maps, hlasové 

  ovládání Google Assistant (zatím ne v ČJ, bude uvedeno dle Google) a Google Play 

  Market pro okamžitý přístup k palubním aplikacím

vč. předplatného na 4 roky a potřebného datového přenosu v ceně

• Čtyři chromovaná úchytná oka v každém rohu zavazadlového prostoru, sklopná

• Dekorativní obložení interiéru z rozbrušovaného hliníku Iron Ore

• Dešťový senzor pro aut. stírání čelního skla s plynulou regulací  

 (vč. možností man. nastavení cyklovače)

• Elektrická dětská pojistka zadních dveří a oken

• Elektrické ovládání předních a zadních oken (s funkcí auto-up/auto-down)

• Elektricky nastavitelná bederní opěrka s možností nastavení ve 2 směrech, 

  přední sedadla

• Funkce Eco (modifikace systému Start/Stop, Eco klima, fce plachtění Eco-Coast, 

  kdy nad 65 km/h aut. převodovka v poloze D nebrzdí motorem – naopak volně dojíždí 

  setrvačností na volnoběh)

• Jízdní režim OFF ROAD
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• Klíč s dálkovým ovládáním ve standardním provedení a ORANGE CARE KEY s možností 

  nastavení limitace max. rychlosti

• Kovové lišty dveřních prahů VOLVO (vpředu)

• Kryt zavazadlového prostoru, manuálně ovladatelný

• Loketní opěrka vpředu, s držáky nápojů a úložným prostorem

• Loketní opěrka vzadu, s držáky nápojů

• Manuálně nastavitelné sedadlo řidiče s nastavením náklonu a el. nastavením výšky

• Manuálně nastavitelné sedadlo spolujezdce s nastavením náklonu a el. nastavením 

  výšky

• Manuálně nastavitelné ztlumení podsvícení přístrojů palubní desky a interiéru

• Manuálně sklopná sedadla ve 2. řadě, dělená v poměru 60/40, s elektricky 

  sklopnými hlavovými opěrkami

• Multifunkční volant s ovládacími prvky audiosystému

• Nová hlavice řadicí páky aut. převodovky el. řazení Shift by Wire, čalouněná 

  bez použití kůže

• Nový infotainment Google Android Automotive OS, zahrnuje:

  - balíček digitálních služeb obsahující integrovanou navigaci Google Maps, 

  hlasové ovládání Google Assistant (zatím ne v ČJ, bude uvedeno dle Google) 

  a Google Play Market pro okamžitý přístup k palubním aplikacím vč. předplatného

  na 1 rok a potřebného datového přenosu v ceně

  - aktualizace SW vozu vzdáleným přístupem (OTA, Over-the-Air)

  - bezdrátové dobíjení mobilního telefonu s možnosti zap./vyp.

  - rozhraní pro integraci chytrého telefonu CarPlay

  - Volvo On Call – k dispozic nová Volvo Cars aplikace

• Ochranná síť zavazadlového prostoru, snímatelná

• Ochranný kovový kryt prahu zavazadlového prostoru

• Osvětlení interiéru zahrnuje stropní konzoly s bodovým osvětlením vpředu, 

  kosmetická zrcátka, náladové osvětlení vpředu, středový tunel - úložný prostor

  vzadu, schránka spolujezdce, prostor pro nohy vpředu, osvětlení zavaz. prostoru

• Pokročilé čištění vzduchu s certifikovanou účinností PM2,5 dle WHO - zahrnuje 

  nanotechnologii využívající filtr se senzorem pevných částic

• Pokročilý palubní počítač

• Rádio pro příjem digitálního vysílání DAB

• Sedadla Comfort s čalouněním Textil/Vinyl v provedení Charcoal

• Skrytý úložný prostor pod zadními sedadly a dělená úložná přihrádka pod podlahou 

  zavazadlového prostoru

• Textilní koberečky 1. a 2. řada sedadel

• Ukazatel venkovní teploty a hodin

• Vnitřní a vnější zpětná zrcátka s automatickou změnou odrazivosti

VNĚJŠÍ VÝBAVA

• 18” kola z lehké slitiny s 5 paprsky s výbrusy, stříbrná Silver, pneu 235/60 

• 3. generace parkovacího asistenta vzadu s podporou automat. brzdění při couvání

• Barevně sladěné kliky dveří

• Bezklíčový přístup s dálkovým ovládáním – obsahuje systém dálkového odemčení

  dveří zav. prostoru

• Dynamicky laděný podvozek DYNAMIC

Vystavil : Pešková Markéta Telefon : +420 724 905 839 peskova@autopruhonice.comEmail :



K Chotobuzi  333
251 01  Čestlice

Auto Průhonice a.s.

Odběratel :

Datum vystavení :

NABÍDKA VOZU

Volvo

Zápis v obchodním rejstříku: vedeného MS v Praze oddíl B, vložka 14583

DIČ :

IČ : 28448430

CZ28448430

• Elektrické ovládání zavazadlového prostoru

• Elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka

• Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka

• Integrované střešní ližiny v černém provedení

• Kamera parkovacího asistenta vč. předního a zadního parkovacího asistenta 

  3. generace s podporou automat. brzdění při couvání

• LED světlomety, potkávací světla s aut. spínáním dálkových světel AHB, 

  světla pro denní svícení v provedení „Thorova kladiva“ (LED DRL), stand. 

  světelný výkon

• Lemování bočních oken ve vysoce lesklém, chromovaném dekorativním provedení

• Nová maska chladiče s vertikálními žebry se vsazením z černého plastu se zrnitou

  texturou, ve vysoce lesklé černé mřížce

• Nový design předního nárazníku v barvě karoserie se spodním a bočními otvory 

  sání vzduchu v černém provedení se zrnitou povrchovou texturou a chromovanými 

  ozdobnými prvky; ozdobné vsazení v zadním nárazníku v barvě karoserie

• Ostřikovací trysky čelního skla AQUABLADES; v každém ramínku stěrače jsou plně 

  integrovány trysky po celé jeho délce

• Palivová nádrž o objemu 71 l

• Příprava pro instalaci tažného zařízení

• 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)

• Znak motoru a pohonu všech kol AWD pro příslušné motorizace

BEZPEČNOST

Pokročilé asistenční systémy řidiče (ADAS)

• Bezpečnostní asistenční systémy:

  - Systém pro předcházení a zmírňování kolizí s funkcí automtického brzdění,

  součástí je funkce zabrzdění v křižovatce při hrozící srážce s protijedoucím

  vozidlem při odbočení, ochrana před srážkou s protijedoucím vozidlem 

  ve vedlejším pruhu a také zmírnění čelní srážky s protijedoucím vozidlem

  s aut. podporou brzdění

• Systém asistence řízení při riziku sjetí a jeho dopadu v případě nechtěného

  opuštění vozovky (Run Off Road Mitigation)

• Systém udržení vozidla v jízdním pruhu (Lane Keeping Aid)

• Systém propojené bezpečnosti (Connected Safety)

• Systém kontroly pozornosti řidiče (Driver Alert Control)

• Systém detekce dopravního značení (Road Sign Information)

• Systém upozornění na bezpečný odstup – pokud tempomat není aktivní 

  (pouze s Head-up displejem)

• Tempomat

• Omezovač rychlosti – s možností nastavení na volantu

• Ponárazové brzdění – po nárazu, při kterém došlo k aktivaci předpínačů
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  bezpečnostních pásů a/nebo jednoho či více airbagů a/nebo po rozpoznání srážky 

  většího zvířete, se automaticky aktivují brzdy.

• Upozornění na možnost pokračovat v jízdě (Ready to Drive Notification)

• ELEKTRONICKÉ ŘÍZENÍ STABILITY obsahuje:

  - Aktivní řízení stáčivosti vozidla

  - Asistent stability přívěsu

  - Logika regulace nedotáčivosti

  - Doporučení, jakým směrem řídit

  - Dynamické řízení distribuce točivého momentu

  - Pokročilé řízení stability

  - Řízení boční stability

• Elektronický imobilizér

• Elektronicky řízený systém pohonu všech kol AWD včetně stálé trakce

• Funkce automatického zamykání vozu za jízdy

• Funkce okamžitého – „panického“ – spuštění alarmu na dálkovém ovladači 

  centrálního zamykání

• Hill Descent Control (Asistent pro bezpečný sjezd prudkého svahu)

• Inteligentní informační systém řidiče (IDIS

• TPMS – systém monitorování tlaku v pneumatikách vč. WBL (varování dle polohy)

• Mechanický dětský zámek zadních dveří

• Odvětrávané kotoučové brzdy na všech kolech, vpředu 18“, vzadu 17“

• Progresivní el. posilovač řízení s proměnlivou charakteristikou v závislosti

  na rychlosti

• Přístupové uvítací osvětlení - osvětlení pro cestu k vozu

• Roll-Over Protection System (ROPS, Systém komplexní ochrany v případě 

  převrácení vozu) 

• Sada pro opravu pneumatik, výstražný trojúhelník

• Servisní interval 30 000 km pro všechny motorizace

• Side Impact Protection System (SIPS, Systém komplexní ochrany v případě 

  bočního nárazu)

• SYSTÉM KONTROLY TRAKCE obsahuje:

  - Systém kontroly prokluzu

  - Systém kontroly tahu motoru

  - Systém kontroly trakce

• Systém preventivní ochrany v případě nechtěného opuštění vozovky

• Systém regulace brzdového světla (SLC)

• Systém regulace zpomalování (VDC) zahrnuje:

  - Brzdový asistent

  - Elektronická distribuce brzdného účinku

  - Optimalizace brzdné vzdálenosti

  - Podpora maximálního brzdného účinku

  - Podpora postupného vyvíjení brzdné síly

  - Pohotovostní příprava brzdového systému

  - Protiblokovací brzdový systém

  - Regenerativní brzdění

  - Snížení vzdálenosti pro zastavení

  - Ukazatel množství brzdové kapaliny
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• 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 předních sedadlech)

• Zadní mlhová světla

• 8stupňová automatická převodovka Geartronic® (B5)

• 8stupňová automatická převodovka Geartronic® AWD (B4, B5)

• Technologie Start/Stop

Tato nabídka trvá a je platná do: konce měsíce
Ceny, disponibilita a specifikace vozidla se mohou měnit bez predchozího upozornění.

Disponibilita bude potvrzena v den objednávky.
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