akciový cenník

volvo V60 edition

Motor

D3 2.0L

D4 2.0L

Prevodovka

Výkon

cena EDITION

6st. manuálna

110 kW (150k)

31 990 €

6st. automatická

110 kW (150k)

33 990 €

6st. manuálna

140 kW (190k)

33 990 €

8st. automatická

140 kW (190k)

35 990 €

ponuka platí do vypredania zásob
cena je uvedená vrátane DPH

VOLVOCARS.sk

Štandardná výbava VOLVO V60 edition
ZÁKLADNÁ VÝBAVA MOMENTUM
City Safety II (systém automatického brzdenia vozidla pri rýchlosti do 50 km/h)
DSTC (stabilizačný systém vozidla s kontrolou trakcie a športovým režimom)
Elektrická parkovacia brzda s automatickým uvoľnením jazdou
LED predné denné svetlá
Zadné sedadlá sklopné a delené v pomere 40/20/40
Automatická dvojzónová klimatizácia s vnútornou recirkuláciou ECC
Senzor kvality vzduchu a senzor vlhkosti vzduchu
Výduchy vetrania v B-stĺpikoch
Multifunkčný volant s ovládaním rádia a tempomatu
Tempomat
Textilné koberčeky
Audiosystém High Performance Sound s 5“ displejom, Bluetooth, USB, audio-streaming, 4x45W, 8x repro
Dažďový senzor 2. generácie vrátane funkcie automatického rozsvietenia svetiel pri zníženej viditeľnosti
Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou zmenou odrážavosti
Osvetlená hlavica radiacej páky (len automatická prevodovka)
Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá s osvetlením nástupného priestoru LED
Elektricky nastaviteľná bedrová opierka predných sedadiel
Čalúnenie textil / T-Tech
Obloženie interiéru hliník Milled Aluminium
Kovovo lesklý dekor okolo prístrojovej dosky, ovládačov audia a klimatizácie, výduchov vzduchu a dverí
Chrómované ozdobné lišty okolo bočných okien
Mriežka chladiča pochrómovaná
Kolesá z ľahkej zliatiny PALLENE 7.0x17“ s pneu 215/50 R17
Parkovací asistent vzadu
*Poznámka: Kompletný zoznam prvkov základnej výbavy je rozpísaný v štandardnom cenníku modelu V60

ŠPECIÁLNA VÝBAVA EDITION (naviac oproti výbave MOMENTUM)
Navigačný systém Sensus
Sensus Connect + HDD, DVD, pripojenie na internet
Adaptívne bi-xenónové svetlomety s vysokotlakovými ostrekovačmi
Samozatmaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá
Rozšírené osvetlenie interiéru
Ďalšie možnosti doplnkovej výbavy sa riadia štandardným cenníkom modelu V60 MOMENTUM
Kompletné technické údaje sa nachádzajú v štandardnom cenníku modelu V60
TECHNICKÉ ÚDAJE - V60 D3

TECHNICKÉ ÚDAJE - V60 D4

Typ a spôsob plnenia valcov

vznetový prepĺňaný

Typ a spôsob plnenia valcov

vznetový prepĺňaný

Počet valcov / ventilov

4 / 16

Počet valcov / ventilov

4 / 16

Zdvihový objem (cm3)

1 969

Zdvihový objem

1 969

Max. výkon kW (k) / ot./min

110 (150) / 3 750

Max. výkon kW (k) / ot./min

140 (190) / 4 250

Max. krútiaci moment Nm / ot./min

320 / 1 750 - 3 000

Max. krútiaci moment Nm / ot./min

400 / 1 750 - 2 500

Maximálna rýchlosť (km/h)

210

Maximálna rýchlosť (km/h)

225

Zrýchlenie 0 - 100 km/h (s)

9,1

Zrýchlenie 0 - 100 km/h (s)

7,7

Priemerná spotreba paliva (l/100 km)

4,1 (4,3 aut.)

Priemerná spotreba paliva (l/100 km)

4,0 (4,4 aut.)

Emisná norma

EURO 6

Emisná norma

EURO 6

Emisie CO2 (g/km)

108 (114 aut.)

Emisie CO2 (g/km)

104 (116 aut.)
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