Volvo V60 I (2010-)
Volvo V60 D3 Drive-E Summum 2,0 / 150KM / LED / Alu /
Salon PL / FV23%
89 900 PLN brutto
Wersja

Rok produkcji
2017

Nadwozie
kombi

Paliwo
diesel

Poj. silnika
2.0

Moc silnika
150 KM

Przebieg
78 000 km

Skrzynia biegów
manualna

Liczba drzwi
5

Napęd
przod

Kolor
czarny

VIN
XXXXXXXXXXXXXX
XXX

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA
1d2gp

DANE KONTAKTOWE

55-095 Długołęka,
ul. Wrocławska 10a
tel: 733 240 000
email: kontakt@supercar24.pl

ABS

czujniki deszczu

czujniki parkowania - tył

kontrola trakcji (ASR)

poduszek: 6 szt.

poduszka pow. kierowcy

poduszka pow. pasażera

poduszki pow. boczne - przód

poduszki pow. kurtynowe - przód

uchwyt ISOFIX

światła do jazdy dziennej

światła przeciwmgielne

dzielona tylna kanapa

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

elektryczne szyby tylne

klimatyzacja: automatyczna 2-strefowa

radio fabryczne z CD

regulowana kierownica

skórzana kierownica

system start-stop

tempomat

wspomaganie kierownicy

aluminiowe felgi

autoalarm

bluetooth

centralny zamek

gniazdo USB

immobiliser

komputer pokładowy

reflektory biksenony

reflektory ksenonowe

światła LED

INFORMACJE DODATKOWE
bezwypadkowy

gwarancja

książka serwisowa

możliwa zamiana

stan bardzo dobry

OPIS POJAZDU
Zachęcamy do skorzystania z oferty sprzedaży Volvo V60 D3 Drive-E Summum
2,0 / 150KM / LED / Alu / Salon PL / FV23% /Gwarancja !
Dodatkowo naszym Klientom zapewniamy obsługę POSPRZEDAŻOWĄ: prowadzimy
własny Auto Serwis bez kolejki, dbamy o stan techniczny pojazdów naszych
Klientów, o aktualność dokumentów, badań technicznych, ubezpieczeń.
Wieloletnie doświadczenie w sprzedaży aut poleasingowych przekłada się na setki
zadowolonych Klientów, którzy zakupili u nas samochód.

ROK GWARANCJI GRATIS !!!
Numer oferty na placu: 85 Wyposażenie:
ABS, AQS - System poprawy jakości powietrza, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne
czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Alarm z czujnikami
ruchu i przechyłu, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Czujnik
wilgotności powietrza, DSTC - system kontroli stabilności i trakcji, Dywaniki wykładzina, Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą, EBA - system wspomagania
nagłego hamowania, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, EBL automatyczne włącznie świateł awaryjnych podczas nagłego hamowania,
Elektryczna regulacja odcinka lędźwiowego foteli, Elektrycznie podnoszone szyby
przednie i tylne, Elektrycznie regulowany fotel pasażera, Elektrycznie składane
lusterka zewnętrzne z oświetleniem podłoża, Elektrycznie sterowany hamulec
postojowy, Felgi aluminiowe 17 PALLENE z ogumieniem 215/50, Filtr
przeciwpyłkowy, Kierownica skórzana z aluminiowym wykończeniem, Klimatyzacja
automatyczna - 2 strefowa, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch
płaszczyznach, Komputer pokładowy, Lampki do czytania z przodu i z tyłu, Lampy biksenonowe ABL, skrętne, Lampy bi-ksenonowe ABL, skrętne, pakiet, Listwa
ochronna wewnątrz bagażnika wykonana ze stali, Lusterka boczne regulowane
elektrycznie i ogrzewane, Oświetlenie asekuracyjne HOME SAFE, Pakiet czyste
wnętrze, Podłokietnik przedni, Podświetlane lusterka do makijażu, Przyciemniające
się lusterko wsteczne oraz lusterka boczne, Radio High Performance Sound
1CD/MP3/WMA, 4x40W, 8 głośników, USB, zestaw Bluetooth, LCD 5-cali, Składane
oparcie siedzenia pasażera, Spryskiwacze lamp przednich, Sterowanie systemu
audio z koła kierownicy, System Start-Stop, System szybkiego ogrzewania wnętrza
PTC, System zabezpieczeń przed skutkami uderzeń bocznych SIPS, System
zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego WHIPS, Szyba przednia termorefleksyjna, Szyby barwione, Tapicerka skórzana, Tempomat, Tylna kanapa
dzielona 40/20/40, Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika dziecięcego na tylnej kanapie,
Uchwyty na kubki z przodu, Układ RSC (Roll Stability Control), Układ kontroli trakcji
Corner Traction Control, Układ ułatwiający ruszanie pod górę - HSA, Układ
wspomagania hamowania City Safety, Wskaźnik temperatury zewnętrznej,
Wykończenie wnętrza Milled Aluminium, Wyświetlacz ciekłokrystaliczny Active TFT
(8-cali), Zamek centralny zdalnie sterowany, Światła LED do jazdy dziennej (DRL),
Światła boczne obrysowe.
Infolinia: 733 24 0000
mobile: 735 724 781 mobile: 735 724 782 mobile: 506 498 669 mobile: 512 037
327
email: kontakt /at/ supercar24 .pl Biuro sprzedaży czynne pon-pt 9-20; sob 09-15;
niedziela 12-16
ul. Wrocławska 10A 55-095 Długołęka, k. Wrocławia
UWAGA! Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi
oferty w myśl art. 66,§ 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za
ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia.
Samochody używane, samochody poleasingowe, samochody z gwarancją, auta
używane, auta poleasingowe, auta z gwarancją, supercar24, Wrocław, Długołęka,
Wrocławska 10A

wykonane przez AKoL.pl
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