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Silnik i skrzynia biegów
T8 AWD (455 KM) , 8-stopniowa automatyczna skrzynia biegów, Elektryczny/benzynowy 385 900,00 PLN
Wersja
Wersja: Ultimate, Motyw: Bright, 7 miejsc 22 000,00 PLN
Kolor
Crystal White 8 900,00 PLN
Koła*
20 5-ramienne, Multi Spoke Black Diamond Cut (1259)
Tapicerka
Wentylowana tapicerka ze skóry nappa w tonacji czerni (Charcoal), wnętrze w tonacji czerni (Charcoal) (RC00) 10 100,00
PLN
Kierownica
Obszyta kierownica, tonacja czerni (Charcoal)
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Komfort
Przyciemniane szyby tylne 2 450,00 PLN
Ogrzewanie Postojowe
Czujnik deszczu
Automatycznie przyciemniane lusterka wsteczne
Zawieszenie
Czujnik wilgotności powietrza
Ogrzewanie Postojowe
System klimatyzacji dla trzeciego rzędu siedzeń
Klimatyzacja czterostrefowa
Ogrzewanie i wietrzenie kabiny ciepłem szczątkowym po wyłączeniu silnika
CleanZone z filtrem powietrza
Zasłony przeciwsłoneczne w tylnych drzwiach
Podgrzewana kierownica
Panoramiczne okno dachowe
Przyciski sterowania na kierownicy
System bezkluczykowy z obsługiwanymi bez użycia rąk elektrycznie sterowanymi drzwiami bagażnika
Wsparcie kierowcy
Kamera o zasięgu 360° 6 150,00 PLN
Aktywne zawieszenie pneumatyczne 11 550,00 PLN
Układ hamulcowy z asystentem podjazdu
Skrętne reflektory przednie w technologii Full-LED
Spryskiwacze reflektorów
Wyświetlacz przezierny HUD
Ogranicznik prędkości
Układ monitorowania ciśnienia w oponach
Adaptacyjny tempomat (Adaptive Cruise Control)
Pilot Assist
BLIS™ i układ ostrzegający o ruchu w kierunku poprzecznym
System informacji o znakach drogowych
Układ monitorowania pasa ruchu
System antykolizyjny Oncoming Lane Mitigation
Komunikacja pomiędzy pojazdami - ostrzeganie o śliskiej drodze i światłach awaryjnych
Kamera Park Assist, tył
Tylne i przednie czujniki parkowania
Technologia Start/Stop
Hill Descent Control – układ ułatwiający zjeżdżanie ze wzniesień
Nadwozie
Pióra wycieraczek ze zintegrowanymi spryskiwaczami
Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne
Przednia krata wlotu powietrza w kolorze srebrnym matowym (Matt Silver) z chromowaną oprawą
Obudowy lusterek zewnętrznych, w kolorze nadwozia
Klamki drzwi z jasnym obramowaniem i oświetleniem podłoża
Błyszczące aluminiowe listwy wokół szyb bocznych
Zintegrowane relingi dachowe w kolorze jasnym
Błyszcząca, chromowana dolna listwa drzwiowa z wytłoczonym logotypem Recharge
Elektrycznie sterowane drzwi bagażnika
Wnętrze
Nubukowa podsufitka
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Podświetlane lusterka osobiste
Podwójne złącza USB-C
Tekstylne dywaniki, trzeci rząd siedzeń
Podsufitka w tonacji jasnej (Blond)
Obszyta deska rozdzielcza i górne panele drzwi
Oświetlenie wnętrza poziom III
Podświetlane przednie aluminiowe nakładki na progi Recharge
Gniazdo zasilania w przedziale bagażowym
Listwa ochronna progu bagażnika, stal nierdzewna
Bagaż i Ładunek
Ukryty schowek
Roleta bagażnika, automatyczna
Siatka zabezpieczająca
Stelaż na torby z zakupami
Bezpieczeństwo i Zabezpieczenia
Autoalarm
Automatyczna blokada zamków drzwi
Hartowane szyby boczne
WHIPS - Układ zmniejszający ryzyko urazu kręgosłupa szyjnego
Kurtyny powietrzne boczne
Ochrona przed uderzeniem bocznym
Pirotechniczne napinacze pasów bezpieczeństwa - przód/tył
Dwustopniowe poduszki powietrzne
Kolanowa poduszka powietrzna, strona kierowcy
Trójkąt ostrzegawczy
Światło hamowania awaryjnego
Punkty mocowania ISOFIX, tylne siedzenie
Dwustopniowe podwyższenie siedziska środkowego tylnej kanapy
Wyłącznik obwodu poduszki powietrznej pasażera
Elektryczna blokada zabezpieczająca przed otwarciem przez dzieci
Układ ostrzegający o kolizjach tylnych
Fotele
Funkcja masażu w przednich fotelach 3 700,00 PLN
Fotele przednie Comfort
Regulowany elektrycznie fotel pasażera z funkcją pamięci
Regulowany elektrycznie fotel kierowcy z funkcją pamięci
Regulowany elektrycznie fotel pasażera
Podgrzewane siedzenia przednie
Podgrzewane siedzenia tylne
Elektrycznie składane zagłówki zewnętrznych foteli tylnych, drugi rząd
Drugi rząd siedzeń zwalnianych mechanicznie
Podparcie odcinka lędźwiowego regulowane elektrycznie w 4 kierunkach
Tylny środkowy podłokietnik
Technika i Dźwięk
System audio Hi-Fi Bowers & Wilkins 14 550,00 PLN
12-calowy wyświetlacz kierowcy
Łącze Bluetooth®
Bezprzewodowe ładowanie telefonu
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System Infotainment Google z nawigacją i połączeniem internetowym
Usługa Volvo Cars App
Harman Kardon Premium Sound
Radio cyfrowe (DAB+)
Subwoofer z technologią Fresh Air™
Ładowanie
Domowy przewód ładujący, przenośny, 7 m (10 A)
Pozostałe
Zestaw naprawczy do ogumienia
Siedem miejsc
Cyfrowa instrukcja obsługi
Emisja CO2
Emisja CO2 WLTP 30 g/km

Podsumowanie
Cena katalogowa

OFR/2207/22918
Przedstawione ceny są orientacyjne i mogą ulec zmianie. W szczególności wraz ze zmianą cennika.
Zdjęcie na ofercie jest jedynie poglądowe.
Niniejsze informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Umowa zostanie zawarta po złożeniu przez Klienta ostatecznego zamówienia.

465 300,00 PLN
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* Etykiety energetyczne opon standardowych:
Etykiety energetyczne opon służą do klasyfikowania efektywności energetycznej opony, przyczepności na mokrej nawierzchni
i zakresu hałasu dobiegającego z zewnątrz. Opony dostarczone z samochodem mogą być inne od tych prezentowanych na
etykiecie energetycznej.

Przód i tył

Etykiety energetyczne opon zimowych:
Opony zimowe są zamawiane przez Twojego wybranego dealera. Etykiety energetyczne opon zimowych różnią się w
zależności od producenta, rozmiaru opon i typu pojazdu.
W celu zapoznania się z etykietami energetycznymi opon zimowych odwiedź witrynę:
https://poznajvolvo.volvocars.com/oferta/OFR/2207/22918 lub skorzystaj z QR kodu zamieszczonego poniżej.

