
Silnik i skrzynia biegów 
B4 Mild Hybrid Diesel 197 + 14 KM automatyczna, 8 biegów 198 900,00 PLN

Wersja 
Inscription 31 000,00 PLN

Kolor 
723 Denim Blue 4 200,00 PLN

Koła* 
19” 5-ramienne Black Diamond-cut 235/55R19

Tapicerka 
UA00 Fotele komfortowe z tapicerką skórzaną Moritz Blond

Wykończenie wnętrza 
Naturalne drewno Driftwood

Kierownica 
Trójramienna, skórzana kierownica z elementami aluminium

Dźwignia zmiany biegów 
Gałka zmiany biegów ze szkła kryształowego Orrefors
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Pakiety
PARK ASSIST 3 200,00 PLN 
691 Przednie i tylne czujniki parkowania (automatyczne hamowanie)
790 Kamera wspomagająca parkowanie tyłem wraz z czujnikami przednimi i tylnymi (automatyczne hamowanie)

Komfort 
179 Przyciemniane szyby tylne 2 100,00 PLN 
Czujnik deszczu 
CleanZone (AQS - przewietrzenia przy odblokowaniu), Multifilter 
2-strefowa klimatyzacja automatyczna
Przyciski sterowania na kierownicy
Czujnik wilgotności powietrza
Automatycznie przyciemniane lusterko wsteczne oraz lusterka boczne
Keyless Entry - bezkluczykowy dostęp i uruchamianie pojazdu
Przewietrzanie i ogrzewanie wnętrza przy funkcji Volvo On Call

Wsparcie kierowcy 
132 Active Cruise Control (ACC) - aktywny tempomat i Pliot Assist II generacji 5 300,00 PLN 
Układ informowania o znakach drogowych RSI 
Zawieszenie Dynamic 
Komunikacja pomiędzy pojazdami - ostrzeganie o śliskiej drodze i światłach awaryjnych 
System wspomagający unikanie kolizji 
Asystent Zjazdu 
Czujniki parkowania trzeciej generacji, tylne 
Tempomat 
Reflektory przednie w technologii LED - statyczne 
Asystent podjazdu 
Regulowany ogranicznik prędkości - speed limiter 
Układ utrzymania pasa ruchu LKA 
Układ wstrzymywania pracy silnika STOP/START

Nadwozie 
Listwy chromowane na drzwiach 
Emblemat B4 
Wycieraczki przednie ze zintegrowanymi dyszami spryskiwaczy 
Zintegrowane relingi dachowe jasne 
Krata wlotu powietrza z pionowymi żebrami w kolorze czarnym 
Grill Inscription 
Jasne listwy wokół szyb 
Klamki lakierowane w kolorze nadwozia z podświetleniem 
Elektrycznie otwierana klapa bagażnika 
Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne 
Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia

Wnętrze 
Dywaniki tekstylne 
Standardowe wykończenie podsufitki 
Deska rozdzielcza obszyta materiałem BENOVA 
2 porty USB w tunelu środkowym 
Listwa progowa Volvo 
Dodatkowe gniazdo 12V w przestrzeni bagażowej 
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Pakiet oświetlenia wnętrza poziom III 
Podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych 
Podsufitka w kolorze blond

Bagaż i Ładunek 
1028 Półautomatycznie składany hak holowniczy 5 150,00 PLN 
Miękka siatka odgradzajca przestrzeń bagażową

Bezpieczeństwo i Zabezpieczenia 
Poduszki powietrzne boczne 
System zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego WHIPS 
Ostrzeganie innych użytkowników drogi o gwałtownym hamowaniu EBL 
System mocowania fotelika ISOFIX na zewnętrznych miejscach tylnej kanapy 
Autoalarm Volvo Guard 
Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera 
Wewnętrzny czujnik ruchu dla Alarmu 
Czujnik przechyłu dla alarmu 
Blokada zamka centralnego z diodą w przednich drzwiach 
Hartowane szkło - szyby boczne i szyba tylna 
Półautomatyczna roleta bagażnika 
Trójkąt ostrzegawczy 
Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera 
Poduszka kolanowa - strona kierowcy 
Kurtyny boczne 
Czujnik zapięcia pasów - wszystkie siedzenia 
Pirotechniczne napinacze pasów bezpieczeństwa - przód/tył

Fotele 
Elektryczna 4-kierunkowa regulacja odcinka lędźwiowego 
Mechaniczne składanie drugiego rzędu siedzeń 
Podłokietnik tylnej kanapy ze schowkiem i uchwytami na kubki 
Elektrycznie regulowany fotel kierowcy z pamięcią ustawień 
Elektrycznie składane zagłówki foteli tylnych z wyświetlacza centralnego 
Elektryczna regulacja wysokości i manualna pochylenia fotela pasażera

Technika i Dźwięk 
System audio HIGH PERFORMANCE SOUND 
Łączność Bluetooth 
Tuner radia cyfrowego DAB 
Wyświetlacz DIM 12,3" drugiej generacji 
System Infotainment nowej generacji z nawigacją i połączeniem internetowym 
Volvo On Call - powiadamianie służb ratowniczych i zdalny dostęp do samochodu 
Bezprzewodowy Apple CarPlay & AndroidAuto (usługa aktywna od 1 kwartału 2022 roku) 
Indukcyjna ładowarka telefonu z funkcją wyłączania

Pozostałe 
Heat in grillemblem 
Ograniczenie prędkości 180 km/h 
5-miejscowy
Diesel
Z układem AdBlue
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Zbiornik paliwa 71 litrów 
Zestaw naprawczy koła (brak gdy opcja 165) 
Instrukcja obsługi w języku polskim 
Cyfrowa instukcja obsługi w systemie samochodu

Emisja CO2 
Emisja CO2 WLTP 161 g/km
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Podsumowanie

Korzyści wynikające z pakietów 1 000,00 PLN

Cena katalogowa 249 850,00 PLN

Przedstawione ceny są orientacyjne i mogą ulec zmianie.
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.



Informacje dodatkowe 
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Prezentacja samochodu w tej konfiguracji
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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 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/2110/22512 lub skorzystaj z QR kodu zamieszczonego poniżej.

https://poznajvolvo.volvocars.com/oferta/OFR/2110/22512



