КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ
VOLVO S80 D5 AWD

СПЕЦІАЛЬНий подарунок ВІД ВІКІНГ МОТОРЗ
Модельний рік
Двигун
Потужність
Крутний момент
Трансмісія
Тип приводу
Розгін 0-100 км/год
Витрата пального (змішаний цикл)
Габаритні розміри
Комплектація:
Колір кузову:
Колір оббивки салону:

2014
5 циліндрів, об'єм 2400 см.куб., турбований дизель
215 к.с. При 4000 об./хв.
440 Нм при 1500-3000 об/хв.
6 – ти швидкісна автоматична “Geartronic”
Повний привід
7,8 сек..
6,4 л / 100 км
Довжина – 4851 мм
Висота
– 1493 мм
Ширина - 1861 мм
Колісна база – 2835 мм
Executive
Синій перламутр (Magic Blue Pearl)
Softleather (ventilated with massage) Softbeige_Sandstone

Стандартне обладнання
•Подушки безпеки водія та пасажира 2-х степенів
•Функція відключення подушки безпеки пасажира
•Система City safety
•Нагадування про непристебнуті ремені безпеки для усіх
сидінь
•Знак аварійної зупинки
•Світловий сигнал екстренного гальмування
•Інтелектуальна система інформування водія (IDIS)
•Ремені безпеки на усіх сидіннях з піротехнічним
натягуванням
•Бокові подушки безпеки SIPS
•Система екстренного гальмування ЕВА
•Бокові шторки безпеки
•Автоматичне відключення задніx протитуманних ліхтарів
•Супроводжувальне освітлення
•Кріплення ІSOFIX для дитячих сидінь
•Система захисту Whiplash в передніх сидіннях
•Активні біксенонові фари

•Механічний дитячий замок, бокові двepi другого
ряду
•Датчик руху в салоні (ІМS)
•Система попередження несанкціонованого
проникнення в автомобіль (ВLL)
•Система сигналізації Volvo Guard Alarm
•Центральний замок, ключ з інтегрованим пультом
дистанційного управління (КІR)
•Іммобілайзер (блокування руху)
•Супроводжувальне освітлення
• Колісні болти з "секретками"
•Особистий Car Communicator з безключевим
доступом та датчиком серцебиття
•Система передпускового обігріву двигуна
•Повітряний фільтр салону
•Клімат-контроль (ЕСС)
•Електричний підігрів заднього скла
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КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ
VOLVO S80 D5 AWD
Стандартне обладнання (продовження)
•Шкіряне кермо з декоративними вставками
•Задній центральний підлокітник, Executive
•Ручка перемикання передач з підсвіткою
•Рульове кермо із регулюванням по висоті та по вильоту
•Косметичні дзеркальця водія та пасажира з підсвіткою
•Внутрішнє дзеркало заднього виду з функцією
автоматичного затемнення
•Декоративні вставки з темного дерева
•Килимки салонні ворсові
•Ручка перемикання передач оздоблена шкірою
•Панель приладів оздоблена шкірою
•Вибір тем внутрішнього освітлення салону
•Передні сидіння з функцією масажу
•Фіксовані задні підголовники
•Передні сидіння з обігрівом
•Сидіння пасажира з електро регулюванням
•Сидіння водія з електрорегулювання та пам'яттю
•Аудіосистема 'High Performance Multimedia' 4*40Вт, 8
динаміків, AUX, DVD програвач на 1 диск з можливістю
відтворення формату MP3/WMA та відео, можливість
під'єднання POD/USB, Bluetooth, 7" дисплей
•Кнопки керування аудіо системою на кермі

•Оздоблення хромом лампи заднього ряду
•Декоративне оздоблення хромом переднього бамперу
•Дві труби глушника, Visible
•Декоративне сріблясте оздоблення верхньої та нижньої
частин бокових вікон
•Молдинги дверей оздоблені хромом
•Омивачі фар
•Зовнішні дзеркала заднього виду у колір кузову
•Зовнішні дзеркала із підігрівом та електричним
регулюванням
•Денні ходові вогні (LED DRL lights)
•Дзеркала заднього виду з функцією автоматичного
складання з інтрерованим освітленням
•Підвіска Comfort
•Електричне стоянкове гальмо
•Система динамічної стабілізації та контролю тяги
(DSTC)
•Аптечка
•Холодильник
•Круїз-контроль
•Датчик дощу

Додаткове обладнання
•Запасне колесо T125/80R17 з домкратом
•Рульове кермо оздоблене деревом
•Підготовка до системи RTI
•Парктронік передній та задній

•Керівництво з експлуатації на українській мові
•Форсунки омивача вітрового скла з обігрівом
•Задні сидіння з обігрівом
•Легкосплавні диски MAGNI 8x18"

Додаткові умови
• Строк дії комерційної пропозиції – до 30.05.2014
• Дата поставки автомобіля: 2 робочі дні
•Розрахунок здійснюється в національній валюті.

• Гарантійний термін: 24 місяці без обмеження пробігу;
•Технічне обслуговування: 20 000 км або 1 рік, в
залежності від того, що настане раніше.

Регулярна вартість автомобіля: 58 567
Спеціальна пропозиція:
48 967

Контактна особа
Відділ продажу Volvo
sales@viking-motors.ua
+38 044 391 11 00
ТОВ «Вікінг Моторз
Офіціний дилер
Volvo Car Corporation
вул.Кільцева дорога 22
Київ, Україна
Тел.: +38(044) 391 11 00
Факс +38(044) 391 11 00
www.viking-motors.ua

Сторінка 2 з (3)

946 982 грн
791 757 грн**

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ
VOLVO S80 D5 AWD
Додаткові переваги
Разом з новим Volvo клієнт отримує додаткову перевагу – Volvo Assistance, що передбачає:
• інформаційну підтримку клієнтів;
• комплекс безкоштовних послуг:
• безкоштовна евакуація автомобіля,
• надання підмінного автомобілю,
• та багато іншого.
При плановому технічному огляді пропонується комплекс сервісних послуг по програмі Service 2.0., що дозволяє:
• оновити програмне забезпечення автомобіля,
• отримати альтернативне транспортне рішення,
• мати персонального консультанта, що відповідатиме за обслуговування Вашого автомобіля,
• провести повний технічний огляд з деталізацією роботи всіх систем безпеки,
• мийка автомобіля.
* Під безкоштовним сервісним обслуговуванням впродовж 2 років слід розуміти безкоштовне проходження двох
стандартних обов’язкових технічних оглядів: ТО1 на 20000км або через рік експлуатації та ТО2 на 40000км або
через рік експлуатації, згідно регламенту обслуговування заявленого Volvo Car Corporation. Пропозиція діє до
30.04.2014 та не включає вартості витрат на деталі, які підлягають заміні внаслідок зносу.
** вартість вказана у рекламі розрахована для автомобіля Volvo V40CC в комплектації Kinetic станом на 23 квітня
2014 року. Остаточна вартість конкретної моделі автомобіля визначається у договорі купівлі-продажу на день
придбання автомобіля та залежить від моделі та комплектації автомобіля. Умовами договору може бути
передбачено еквівалент вартості автомобіля у Євро, при цьому остаточна вартість розраховується за
міжбанківським валютним курсом на день здійснення оплати. Міжбанківський курс відображується на веб-сайті http://www.winner.ua/. Зображений автомобіль може містити додаткове (опційне) обладнання та може відрізнятися
від запропонованих у салоні.
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