КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ
VOLVO XC60 D5
Дана комерційна пропозиція не є рекламою, а вживається для внутрішнього користування і є частиною
переддоговірного процесу переговорів

Модельний рік
Двигун
Потужність
Крутний момент
Трансмісія
Тип приводу
Розгін 0-100 км/год
Витрата пального (змішаний цикл)
Викиди СО2
Габаритні розміри

2014
5 циліндрів, об'єм 2400 см.куб., бі-турбований дизель
215 к.с. при 4000 об./хв.
Крутний момент - 440 Нм при 1500-3000 об/хв.
6 – ти швидкісна автоматична “Geartronic”
Повний
8,3 сек.
6,4 л / 100 км
169 г/км
Довжина – 4628мм Висота – 1713мм Ширина – 1891мм
Колісна база – 2774 мм Дорожний просвіт – 230 мм
Momentum
Білий неметалік (Ice White)
Чорний текстиль, T-tech(Textile&T-tech – Offblack /
Offblack)

Комплектація:
Колір кузову:
Колір оббивки салону:

Стандартне обладнання MOMENTUM
•Система передпускового обігріву двигуна
•Електронний клімат-контроль
•Мультиактивний фільтр салону
•Механічно складані задні підголівники
•Сидіння водія з механічним регулюванням
•Кріплення ISO-fix для встановлення дитячого сидіння на
другому ряду сидінь
•Сидіння переднього пасажира з механічним
регулюванням
•Передні сидіння з обігрівом
•Габаритні вогні
•Автоматичне відключення задніx протитуманних ліхтарів
•Задній ліхтар індикації гальмування, розміщений у
верхньому положенні
•Джерело живлення 12V в багажному відділенні
•Передне бокове скло в водовідштовхуючим покриттям
•Датчик дощу

•Відділення для зберігання речей малого розміру в
передніх дверях
•Відділення для зберігання речей малого розміру в
передній частині консолі
•Круїз-контроль
•Речова сітка в спинках передніх сидінь
•Супроводжувальне освітлення
•Центральний замок, ключ з інтегрованим пультом
дистанційного управління (KIR)
•Датчик наклону (датчик рівня) для сигналізації
Volvo Guard Alarm
•Датчик руху в салоні (IMS)
• Система сигналізації Volvo Guard Alarm
•Система попередження несанкціонованого
проникнення в автомобіль (BLL)
•Денні ходові вогні (LED DRL lights)
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КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ
VOLVO XC60 D5
Стандартне обладнання (продовження)
•Світловий сигнал екстренного гальмування
• Активні біксенонові фари
•Омивачі фар
•Система екстренного гальмування, EBA
•Електричне стоянкове гальмо
•Система динамічної стабілізації та контролю тяги (DSTC)
•Передній підлокітник
•Тримач для напоїв на центральному тонелі
•Декоративні вставки з алюмінію ''Cross brushed aluminium''
•Ручка перемикання пердач з підсвіткою, оздоблена шкірою
•Косметичні дзеркальця водія та пасажира з підствіткою
•Задній підлокітник з тримачем для напоїв
•Шкіряне кермо з декоративними вставками
•Датчик зовнішньої температури повітря
•Тахометр
•Годинник
•Бортовий комп'ютер
•Дві вихлопні труби

•Рульове кермо із регулюванням по висоті та по вильоту
•Система Bluetooth handsfree
•Кнопки керування аудіо системою на кермі
•Бокові подушки безпеки SIPS
•Знак аварійної зупинки
•Система захисту Whiplash в передніх сидіннях
•Інтелектуальна ситема інформування водія (IDIS)
•Двоступеневі подушки безпеки для водія і пасажира
•Бокові шторки безпеки
•Антиблокувальна система гальм ABS
•Аптечка
•Контроль спуску
•Система Запобігання Перекиданню, RSC
•Система City safety
•Функція відключення подушки безпеки пасажира
•Легкосплавні диски 17" SEGIN
•Декоративне сріблясте оздоблення нижньої частини
бокових вікон
•Релінги на даху чорного кольору

Додаткове обладнання
• Аудіосистема 'High Performance' 4*40Вт, 8 динаміків, CDпрогравач на 1 диск, Bluetooth, 7" екран
•Сидіння водія з електрорегулюванням та пам`яттю
•Лобове скло з електропідігрівом
•Радар парковки задній
•Електричне блокування дитячих замків
•Підвіска комфорт

•Керівництво з експлуатації на українській мові
• Запасне колесо T125/80R17 з домкратом
•Інформація, що виводиться на панель приладів,
російською мовою
•Килимки салонні текстильні
•Підготовка до системи RTI

Додаткові умови
• Строк дії комерційної пропозиції – до 31.03.2014
• Дата поставки автомобіля:
•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:
Знижка:
Спеціальна ціна:
Контактна особа
Відділ продажу VOLVO
sales @viking-motors.ua
+38 044 391 11 00
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52 303 Євро
6 000 Євро
46 303 Євро

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ
XC60 D5
Додаток 1. фото інтер’єру
Фото 1. Салон автомобіля (панель приладів)

Фото 2. Салон (сидіння)
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