Używane Volvo S60 - 171 900 PLN, 55 547 km

171 900 PLN BRUTTO

Marka
Typ nadwozia

Volvo
Sedan

Nowy

Tak

Przebieg

5

S60

Typ paliwa

Benzyna

Rok produkcji

2021

Kolor

Czerwony

VAT faktura

Tak

Finansowanie

Leasing

Tak

Pojemność skokowa

210

Skrzynia

Moc
Napęd
Kraj pochodzenia

...
...
...

Model

Tak
1969

Automatyczna hydrauliczna (klasyczna)

Na przednie koła

Filtr cząstek stałych

Tak

Polska

Pierwszy właściciel

Tak

Bezwypadkowy

Tak

Serwisowany w ASO

Tak

Tuning

Tak

Homologacja

Tak

Liczba miejsc

5

Liczba drzwi

4

Apple CarPlay

Android Auto

Interfejs Bluetooth

Radio

Zestaw głośnomówiący

Gniazdo USB

Ładowanie bezprzewodowe urzą...

System nawigacji satelitarnej

System nagłośnienia

Wyświetlacz typu Head-Up

Ekran dotykowy

Sterowanie funkcjami pojazdu z...

Dostęp do internetu

Klimatyzacja automatyczna: 4 l...

Dach z tworzywa sztucznego

Rolety na bocznych szybach opu...

Drugi szyberdach szklany - prz...

Tapicerka Alcantara

Elektrycznie ustawiany fotel k...

Elektrycznie ustawiany fotel p...

Podgrzewany fotel kierowcy

Podgrzewany fotel pasażera

Regul. elektr. podparcia lęd...

Regul. elektr. podparcia lęd...

Fotele przednie wentylowane

Fotele przednie z funkcje masa...

Siedzenie z pamięcią ustawie...

Sportowe fotele - przód

Ogrzewane siedzenia tylne

Fotele tylne wentylowane

Fotele tylne z funkcje masażu

Podłokietniki - przód

Podłokietniki - tył

Kierownica skórzana

Kierownica sportowa

Kierownica ze sterowaniem radi...

Kolumna kierownicy regulowana ...

Kierownica wielofunkcyjna

Kierownica ogrzewana

Zmiana biegów w kierownicy

Dźwignia zmiany biegów wyko...

Cyfrowy kluczyk

Keyless entry

Keyless Go

Uruchamianie silnika bez użyc...

Ogrzewanie postojowe

Automatyczna kontrola ogrzewan...

Czujnik deszczu

Podgrzewana przednia szyba

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Przyciemniane tylne szyby

Roleta szyby tylnej regulowana...

Dach otwierany elektrycznie

Dach otwierany elektrycznie pi...

System odzyskiwania energii

Funkcja szybkiego ładowania

Kabel do ładowania

Aktywny tempomat

Reflektory laserowe

AUTOGALERIA SP. Z O.O.
Autoryzowany Dealer Marki Volvo
ul. Wyszogrodzka 103
09-400 Płock
Pn-Pt 9-18
Sob 9-14
Oferujemy Państwu pojazd:
Volvo S60 R-Design T4 Polestar 210KM 340 Nm
Rok prod. 2019
Faktura VAT Marża
- ABS
- Alarm z czujnikami ruchu i przechyłu
- Apple Carplay i Android Auto
- City Safety - laserowy czujnik ograniczający ryzyko kolizji do 60 km/h
- Czujnik deszczu
- Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
- Dywaniki tekstylne
- Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
- EBA - system wspomagania nagłego hamowania
- EBL - automatyczne włącznie świateł awaryjnych podczas nagłego hamowania
- Felgi aluminiowe 18 5-podwójnych ramion Diamond Cut/Black z ogumieniem 235/45
- Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień

- Fotele pochłaniające energię zderzenia
- Fotele przednie z elektryczną, 4-stopniową regulacją odcinka lędźwiowego
- Fotele przednie z regulacją podparcia ud
- Funkcja Auto Hold
- Gniazdo 12V w bagażniku
- Gniazdo 12V w tylnej części konsoli centralnej
- Hamulec postojowy elektryczny
- Immobilizer
- Kierownica sportowa skórzana, trójramienna
- Klamki w kolorze nadwozia
- Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa
- Kluczyk w kolorze tapicerki
- Komputer pokładowy
- Końcówki układu wydechowego - dwie
- Lakier uni
- Lampki do czytania z przodu i z tyłu
- Listwy wokół szyb bocznych, czarne
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Lusterko wsteczne i lusterka boczne przyciemniane automatycznie
- Obudowy lusterek zewnętrznych w kolorze czarnym
- Oświetlenie wnętrza - poziom III
- Pasy bezpieczeństwa przednie z elektrycznymi napinaczami łagodzącymi skutki kolizji
- Pedały sportowe
- Podsufitka w kolorze czarnym
- Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy
- Poduszki powietrzne - kurtyny
- Poduszki powietrzne boczne (2)
- Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera
- Podłokietnik tylny ze schowkiem i uchwytem na kubki
- Reflektory przednie LED
- Regulacja pasów bezpieceństwa w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń
- Regulacja trybów jazdy - Drive Mode
- Schowek centralna blokada
- Sensus Connect Infotainment System z zestawem głośnomówiacym Bluetooth
- Siatka bagażowa na tunelu środkowym
- Stylizacja nadwozia R-Design
- System audio Performance (wyświetlacz dotykowy 9 calów, 8 głośników, 170 W, AUX, USB)
- System informowania o znakach drogowych - Road Sign Information
- System monitorowania ciśnienia w ogumieniu
- System nawigacji satelitarnej Sensus
- System ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu (LDW)
- System recyrkulacji, kontroli i poprawy jakości powietrza (AQS)
- System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy - TSA
- System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z innymi samochodami na skrzyżowaniach
- System unikania lub łagodzenie skutków zderzeń z dużymi zwierzętami
- System unikania lub łagodzenie skutków zderzeń z pieszymi i rowerzystami do prędkości 80km/h
- System utrzymania pasa ruchu (LKA)
- System zabezpieczeń przed skutkami uderzeń bocznych (SIPS)
- System zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego (WHIPS)
- Tapicerka skórzano-tekstylna Agnes Nappa/Open Grid + fotele sportowe
- Tempomat
- Uchwyt na kubki z przodu
- Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika dziecięcego na tylnej kanapie
- Układ elektronicznej kontroli stabilności i trakcji (ESC)
- Układ kontroli trakcji Corner Traction Control
- Układ ostrzegający o dekoncentracji kierowcy
- Układ stabilizacji przechyłu (RSC - Roll Stability Control)
- Usługa Volvo On Call
- Wi-Fi
- Wskaźnik temperatury zewnętrznej
- Wykończenie wnętrza Metal Mesh
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- Wyświetlacz cyfrowy 12,3 zegarów kierownicy
- Zabezpieczenie w przypadku zjechania z drogi
Zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym:
Milena Prószyńska
601 - wyświetl numer Dział Handlowy
601 - wyświetl numer *Powyższa informacja nie stanowi oferty w myśl prawa handlowego (art. 66 § 1 k.c.), więcej informacji możecie Państwo uzyskać kontaktując się z naszym Działem
Sprzedaży.
*Samochód prezentowany na zdjęciu może różnić się od od przedstawionego w opisie.

UMÓW SIĘ NA JAZDĘ PRÓBNĄ W NASZYM SALONIE.
Zapraszamy serdecznie!

