2.4d5 R-design + Heico 215 Koni Full Opcja

82 000 PLN

Marka

Volvo

Typ nadwozia

SUV

Importowany

Tak

Przebieg

220000

Model

XC 60

Typ paliwa

Diesel

Rok produkcji

2012

Kolor

Czarny

Finansowanie

Tak

Pojemność skokowa

Moc

220

Skrzynia

Napęd

4x4 (dołączany automatycznie)

Kraj pochodzenia

Pierwszy właściciel

Tak

Bezwypadkowy

Serwisowany w ASO

Tak

Liczba miejsc

Liczba drzwi

5

2400

Automatyczna hydrauliczna (klasyczna)
Niemcy
Tak
5

Metalik

Tak

535944101
motomania79@wp.pl
Mariusz Chwalczuk

Interfejs Bluetooth

Radio

Zestaw głośnomówiący

Gniazdo USB

System nawigacji satelitarnej

System nagłośnienia

Klimatyzacja automatyczna, dwu...

Szyberdach szklany - przesuwny...

Tapicerka skórzana

Elektrycznie ustawiany fotel k...

Elektrycznie ustawiany fotel p...

Podgrzewany fotel kierowcy

Podgrzewany fotel pasażera

Regul. elektr. podparcia lęd...

Regul. elektr. podparcia lęd...

Siedzenie z pamięcią ustawie...

Sportowe fotele - przód

Podłokietniki - przód

Podłokietniki - tył

Kierownica skórzana

Kierownica sportowa

Kierownica ze sterowaniem radi...

Kierownica wielofunkcyjna

Dźwignia zmiany biegów wyko...

Keyless Go

Uruchamianie silnika bez użyc...

Czujnik deszczu

Podgrzewana przednia szyba

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Przyciemniane tylne szyby

Tempomat adaptacyjny

Lampy bi-ksenonowe

Kontrola odległości z przodu...

Kontrola odległości z tyłu ...

Park Assistant - asystent park...

Niezależny system parkowania

Kamera panoramiczna 360

Kamera parkowania tył

Lusterka boczne ustawiane elek...

Podgrzewane lusterka boczne

Lusterka boczne składane elek...

Asystent (czujnik) martwego po...

Aktywny asystent zmiany pasa r...

Lane assist - kontrola zmiany ...

Kontrola odległości od poprz...

Ogranicznik prędkości

Asystent hamowania - Brake Ass...

Kontrola trakcji

Automatyczna kontrola zjazdu z...

Wspomaganie ruszania pod gór...

Aktywne rozpoznawanie znaków ...

System rozpoznawania znaków d...

Asystent zapobiegania kolizjom...

Dynamiczne światła doświetl...

Spryskiwacze reflektorów

Lampy przeciwmgielne

Lampy przeciwmgielne w technol...

Oświetlenie drogi do domu

System Start/Stop

Volvo XC60 2.4 215 koni 4x4 R-design + Heico z 2012 roku w totalnie pełnym maksymalnym wyposażeniu
Auto w 100% Bez Wypadkowe i z Oryginalnym przebiegiem na co daje pisemna gwarancję
2 komplety Alu Felg Zima + Lato
Auto w pełni gotowe do jazdy po wymianie oleju w skrzyni rozrządu itd.. serwisowane na bieżąco
3 rok w kraju sprowadzone z Niemiec i użytkowane do tej pory przez I właściciela

Wyposażenie :
Auto posiada totalnie wszystko co było dostępne w danym modelu + dodatkowo pakiet Heico napęd 4x4
-Pakiet R-design
-pakiet Heico (koszt to 30.000 zł)
-aktywny tempomat
-Panorama dach
-Xenon oświetlenie
-Kamera 360
-el.klapa
-Blis
-Nagłośnienie Premium Sound
-City Safety
-autoalarm Volvo Guard z czujnikami przechyłu i ruchu wewnętrzego
-Laminowane szyby boczne
-Skórzana tapicerka R-design z pamięcią foteli
-chromowane lusterka

itd......w skrócie tylko parę najważniejszych dodatków
Auto totalnie w Perfekcyjnym stanie technicznym jak i wizualnym lakier zabezpieczony na 12 miesięcy
tel 535 944 101

