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Volvo S90 Momentum
Data wygenerowania: 1.07.2020
Kod konfiguracji: BGWRGYY
https://www.volvocars.com/configuration/BGWRGYY

You can use this code to access your configuration online or share it with your
Volvo Dealer for information about this car or book a test drive.

Potrzebna pomoc:

Need help number

Godziny: Dni powszednie
Czas

S90 Momentum
D3 150 KM automatyczna

Cena

198 600 zł

Prezentowana cena jest ceną brutto

Informacje prawne

PDF wygenerowany: 1.07.2020

Volvo S90 Momentum
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Volvo S90 Momentum
Data wygenerowania: 1.07.2020
Kod konfiguracji: BGWRGYY
https://www.volvocars.com/configuration/BGWRGYY

You can use this code to access your configuration online or share it with your
Volvo Dealer for information about this car or book a test drive.

Potrzebna pomoc:

Need help number

Godziny: Dni powszednie
Czas

Emisja CO2 NEDC

127

g/km

Zużycie paliwa NEDC

(ExUrban)

4.2

l/100 km

Zużycie paliwa NEDC

4.8

l/100 km

Zużycie paliwa NEDC (Urban)

5.8

l/100 km

Emisja CO2 WLTP

148

g/km

Zużycie paliwa WLTP (Extra High)

5.5

l/100 km

Zużycie paliwa WLTP

5.7

l/100 km

Zużycie paliwa WLTP (High)

4.9

l/100 km

Zużycie paliwa WLTP (Low)

7.5

l/100 km

Zużycie paliwa WLTP (Medium)

6.0

l/100 km

Wpływ na środowisko

NEDC

WLTP

Dodanie oraz usunięcie elementów, które wpływają na zużycie paliwa i emisję CO2, spowoduje
zmianę podatków środowiskowych zgodnie z NEDC i WLTP
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Kolor nadwozia

019 Black Stone

0 zł

Koła

18-calowe, podwójne 5-ramienne Silver 245/45
R18

0 zł

Tapicerka

R500 Fotele komfortowe z tapicerką tekstylną
Charcoal | Wykończenie wnętrza aluminium
Checkered

0 zł

Pakiety wyposażenia

Climate

2 700 zł

Park Assist

3 450 zł

W standardzie

Multimedia
12,3-calowy cyfrowy wyświetlacz kierowcy | System audio HIGH PERFORMANCE SOUND | 2 porty USB w tunelu środkowym | Łączność Bluetooth | Volvo
On Call - powiadamianie służb ratowniczych i zdalny dostęp do samochodu | Tuner radia cyfrowego DAB | Mapy dla Europy | Układ informowania o znakach
drogowych RSI

Osiągi
Z układem AdBlue

Nadwozie
Reflektory przednie w technologi LED - statyczne | Grill lakierowany w kolorze czarnym błyszczącym | Brak oznaczenia na klapie | Jasne listwy wokół szyb |
Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia | Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne | Klamki w kolorze nadwozia | Czujniki parkowania - tył

869 Podgrzewana kierownica
63 Podgrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej
11 Podgrzewane siedzenia przednie

691 Przednie i tylne czujniki parkowania
790 Kamera wspomagająca parkowanie tyłem (Park Assist Camera)
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Wnętrze
Tapicerka Bayswater/Vinyl, Moritz | Trójramienna, skórzana kierownica z elementami aluminium | Automatycznie przyciemniane lusterko wsteczne oraz
lusterka boczne | Podsufitka w kolorze blond | Skórzana gałka zmiany biegów z wykończeniem aluminium | Podświetlane lusterka w osłonach
przeciwsłonecznych | Dywaniki tekstylne | Wykończenie wnętrza aluminium Checkered | Elektryczna 2-kierunkowa regulacja odcinka lędźwiowego |
Elektrycznie składane zagłówki foteli tylnych z wyświetlacza centralnego | CleanZone (AQS - przewietrzenia przy odblokowaniu), Multifilter

Bezpieczeństwo
Drive Mode - wybór trybów jazdy | Komunikacja pomiędzy pojazdami - ostrzeganie o śliskiej drodze i światłach awaryjnych | Adaptacyjny tempomat |
Wewnętrzny czujnik ruchu dla Alarmu | Blocked lock mode (BLL) | Czujnik przechyłu dla alarmu | Blokada schowka | Standardowy kluczyk samochodu |
Ostrzeganie innych użytkowników drogi o gwałtownym hamowaniu EBL | System wspogający unikanie kolizji | Asystent podjazdu HSA | Blokada prywatna |
Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera

Koła
System monitorowania ciśnienia w oponach iTPMS | 18-calowe, podwójne 5-ramienne Silver 245/45 R18

Wyposażenie standardowe
Ograniczenie prędkości 180 km/h | VEA gen 2, Euro 6d | Czujnik wilgotności powietrza | Akumulator H8 AGM 95Ah 850 CCA | Oznaczenie D3 | Blokada
zamka centralnego z diodą w przednich drzwiach | Hartowane szkło - szyby boczne i szyba tylna | Czujnik deszczu | Autoalarm Volvo Guard | 2-strefowa
klimatyzacja automatyczna | Fotele komfortowe | Siatka bagażowa na tunelu środkowym po prawej stronie | Elektryczna regulacja wysokości i manualna
pochylenia fotela kierowcy | Przyciski sterowania na kierownicy | Elektryczna regulacja wysokości i manualna pochylenia fotela pasażera | Dodatkowe
gniazdo 12V w przestrzeni bagażowej | Przewietrzanie i ogrzewanie wnętrza przy funkcji Volvo On Call | Elektryczne składanie siedzeń tylnych przyciskami w
bagażniku | Podłokietnik tylnej kanapy z uchwytami na kubki | Dysze spryskiwaczy szyb zintegrowane z ramionami wycieraczek | Standardowe pedały |
Oświetlenie wnętrza, poziom II | Zestaw naprawczy koła (brak gdy opcja 165) | Apteczka, DIN 13164 | Trójkąt ostrzegawczy | Elektrycznie otwierana klapa
bagażnika | Regulawany ogranicznik prędkości - speed limiter | Układ utrzymania pasa ruchu LKA | Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera | Poduszka
kolanowa - strona kierowcy | Poduszki powietrzne boczne | Kurtyny boczne | system zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego WHIPS | Czujnik
zapięcia pasów - wszystkie siedzenia | Pyrotechnical pretensioners, front / rear all positions | Isofix - outer position rear seat | Układ wspomagania nagłego
hamowania EBA | Trzecie światło stop | Automatyczna Geartronic, 8 biegów FWD | Zbiornik paliwa 60 litrów | Zawieszenie Dynamic | Przednie hamulce 16'
FN | Tylne hamulce 16' | 245/45R18 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Cyfrowa instukcja obsługi w systemie samochodu | Alarm Volvo Guard | Listwa
progowa Volvo | Elastyczna siatka w bagażniku | Pilot Assist

Informacje prawne
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