
akciový cenník 

volvo V90 cross country
editioN '19

VOLVOCARS.skcena je uvedená vrátane DPH

ponuka platí do vypredania zásob

Motor Prevodovka Výkon
kW (k) EDITION EDITION PRO

T5 AWD 8st. aut. 184 (250) 52 500 € -
T6 AWD 8st. aut. 228 (310) - 62 000 €
D4 AWD 8st. aut. 140 (190) 52 500 € -
D5 AWD 8st. aut. 173 (235) 55 000 € 59 000 €
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Štandardná výbava VOLVO v90 cross country edition '19

ZÁKLADNÁ VÝBAVA EDITION
Kožené čalúnenie - koža Moritz Comfort
Dekoračné drevené obloženie interiéru Black Walnut
Audiosystém Sensus Connect High Performance, 9-palcový centrálny dotykový displej, 10 reproduktorov, celkový výkon 
330W, tethering cez Wi-Fi alebo Bluetooth - dátové párovanie so smartfónom, internetové rádio a aplikácie,
Bluetooth Handsfree, Audio Streaming, vstupy pre externé zariadenia USB + AUX
Volvo On Call:  tlačidlá SOS a On Call na rýchle privolanie pomoci či asistenčnej služby;
vzdialené ovládanie vybraných funkcií vozidla cez aplikáciu v telefóne;
slot na dátovú SIM-kartu pre stále pripojenie vozidla k internetu a Wi-Fi hotsport vo vozidle
Adaptívny tempomat ACC, asistent pre jazdu v kolóne
Pilot Assist - asistent pre poloautonómnu jazdu do rýchlosti 130 km/h, držanie vozidla v strede jazdného pruhu
Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá
Vysokolesklé chrómové strešné lišty
Lemovanie bočných okien vo vysokolesklom čiernom prevedení
Mriežka chladiča a spodná časť predného nárazníka v prevedení  Cross Country
Zadný nárazník v prevedení Cross Country
Dve integrované lichobežníkové koncovky výfuku
Rozšírené lemy blatníkov, prahov a spodných častí nárazníkov v matne čiernom prevedení
Modifikovaný, komfortne ladený podvozok Touring, svetlá výška podvozka 210 mm   (zvýšenie o 65 mm oproti V90)
18-palcové disky z ľahkej zliatiny, 5-lúčové s dvojitými lúčmi, prevedenie strieborná Silver, pneumatiky 235/55 R18
12,3” plne grafický digitálny prístrojový panel
Smartphone integrácia, CarPlay & Android Auto, 2x USB
Navigačný systém Sensus, vrátane bezplatných aktualizácií mapových podkladov
Predné a zadné parkovacie senzory
Predné hmlové svetlá LED s prisvecovaním do zákrut
Vysokotlakové ostrekovače svetlometov
Vonkajšie spätné zrkadlá automaticky zatmaviteľné
Adaptívne Full LED predné svetlá s natáčaním do zákrut, vysoký svetelný výkon,
inteligentný asistent diaľkových svetiel s aktívnym tienením
Rozšírené osvetlenie interiéru
Vyhrievané predné sedadlá
Vyhrievané dýzy ostrekovačov čelného skla
Alarm s náklonovým a pohybovým čidlom, dvojité uzamykanie zámkov dverí, funkcia privátneho zamykania

VÝBAVA EDITION PRO   (naviac oproti výbave EDITION)

Komfortné kožené čalúnenie - koža Agnes Nappa s unikátnym prešívaním Cross Country
Elektrické ovládanie sedadla vodiča a spolujazdca, vrátane pamäťovej funkcie pre sedadlá a spätné zrkadlá
Elektricky nastaviteľné predlženie sedáku vodiča a spolujazdca, 4-smerová nastaviteľná bedrová opierka
Kovové nástupné prahy dverí s nápisom Volvo, podsvietené; koberčeky Inscription vpredu a vzadu
Kožou potiahnutý diaľkový ovládač kľúča od vozidla Inscription
Volič jazdných režimov (nastavenie charakteristiky pre motor, prevodovku, riadenie, brzdy, podvozok, displej vodiča, ESC)
19-palcové disky z ľahkej zliatiny, 5-lúčové s dvojitými lúčmi, prevedenie Black/Diamond Cut, pneumatiky 235/50 R19
Intellisafe Surround: monitorovanie slepého uhla vrátane zásahu do riadenia pri hroziacej kolízii,
varovanie pred krížením cesty s iným vozidlom pri cúvaní, systém prevencie nárazu zozadu

Ďalšie možnosti doplnkovej výbavy sa riadia štandardným cenníkom modelu V90 Cross Country
Kompletný popis štandardnej výbavy MOMENTUM je uvedený v štandardnom cenníku modelu V90 Cross Country
Kompletné technické údaje sa nachádzajú v štandardnom cenníku modelu V90 Cross Country


