
VOLVO XC 60
XC 60 B4 D AWD R-Design 

aut ID 31417

Zdjęcie poglądowe

Jak rozpocząć samochodowanie?

 

 

 

 

 

Co zawiera rata?

Elastyczne i atrakcyjne finansowanie 

Pakiet bezpieczeństwa:

ubezpieczenie OC/AC/NNW, nawet na cały okres finansowania 

ubezpieczenie GAP

ubezpieczenie Assistance na Polskę i Europę 

lokalizator GPS

Opieka w trakcie używania samochodu: 

asysta serwisowa

obsługa umowy o finansowanie

likwidacja szkód wraz z samochodem zastępczym pomoc 

w sprzedaży samochodu po okresie finansowania

Rabatowa karta serwisowa na: 

przegląd i naprawy

zakup, wymianę i przechowywanie opon

Dane samochodu

Marka VOLVO

Model XC 60

Wersja XC 60 B4 D AWD R-Design aut

Typ nadwozia SUV

Paliwo Hybryda

Pojemność silnika (cm3) 1969

Moc silnika (KM) 197

Napęd Na wszystkie koła

Skrzynia biegów Automatyczna

Rok produkcji 2020

Przebieg 1 km

Kolor Biały

Kolor producenta Biel Lodowca

Ilość drzwi / siedzeń 5 / 5

cars.canvia.pl
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Wybierz samochód na stronie
cars.canvia.pl1
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Wskaż najdogodniejszą dla siebie formę
finansowania i wysokość raty

Przeprowadzimy Ciebie przez proces
finansowania i zamówienia samochodu

Odbierz swój samochód i korzystaj
z kompleksowego wsparcia!

CO ZAWIERA RATA?

DANE SAMOCHODU



Wyposażenie dodatkowe

Lakier uni

Wyposażenie standardowe

ABS
Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne 
czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, 
kurtyny powietrzne

Airbag chroniący kolana kierowcy

Alarm Volvo Guard z czujnikiem przechyłu 
oraz ruchu

Android Auto i Apple Carplay
AQS - System poprawy jakości powietrza w 
kabinie

Blokada schowka, centralna
Clean Zone - pakiet czystego wnętrza z 
systemem wstępnej wentylacji auta w 
momencie otwarcia pojazdu

CTC - kontrola trakcji w zakręcie

Czujnik deszczu Czujniki odległości przy parkowaniu - tył
Distance Alert - układ ostrzegania o zbyt 
małej odległości od poprzedzającego 
pojazdu

Drive Mode - Regulacja trybów jazdy
Driver Alert Control - układ ostrzegający 
o dekoncentracji kierowcy

Dywaniki tekstylne

Dźwignia zmiany biegów wykończona skórą
EBA - system wspomagania nagłego 
hamowania

EBL (Emergency Brake Lights) - ostrzeganie 
innych użytkowników drogi o nagłym 
hamowaniu

Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika 
(otwieranie/zamykanie)

ESC - układ elektronicznej 
kontroli stabilności i trakcji

Felgi aluminiowe 19 R-Design, 5-ramienne, 
Matt Black Diamond Cut z ogumieniem

Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z 
pamięcią ustawień

Fotele pochłaniające energię zderzenia
Fotele przednie z 4-stopniową regulacją 
odcinka lędźwiowego

Fotele przednie z elektryczną regulacją 
lędźwiową

Fotele przednie z regulowanym podparciem 
ud

Funkcja Auto Hold

Gniazdo 12V w konsoli centralnej Gniazdo 12V w przestrzeni bagażowej Hamulec postojowy, elektryczny

Immobilizer Kanapa tylna dzielona w proporcjach 40/60 Kierownica skórzana, trójramienna R-Design

Kierownica skórzana z elementami 
wykończeniowymi z aluminium

Kierownica sportowa, skórzana, 
trójramienna R-Design

Kierownica ze sterowaniem audio 

Klimatyzacja automatyczna, sterowana 
elektronicznie, 2-strefowa

Kluczyk skórzany R Design Komputer pokładowy

Końcówki wydechu - zintegrowane, 
podwójne

Lakier uni
Lane Departure Warning - system 
ostrzegania o niekontrolowanej zmianie 
pasa ruchu

Lane Keeping Aid (LKA) - układ utrzymania 
pasa ruchu

Listwy progowe R-Design
Lusterka boczne regulowane elektryczne i 
ogrzewane

Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
Lusterko wsteczne oraz lusterka boczne 
przyciemniające się automatycznie

Lusterko wsteczne przyciemniające się 
automatycznie

Napinacze pasów bezpieczeństwa (dla 
wszystkich foteli)

Nawigacja Sensus Oświetlenia wnętrza poziom III

Pedały sportowe
Podłokietnik tylny z uchwytami na kubki i 
schowkiem

Podsufitka w kolorze czarnym 

Przednie pasy bezpieczeństwa z 
elektrycznymi napinaczami łagodzącymi 
skutki kolizji

Reflektory przednie LED
Regulacja pasów bezpieczeństwa w 
pierwszym i drugim rzędzie siedzeń

Relingi dachowe - czarne Relingi dachowe - srebrne
Road Sign Information - układ informowania 
o znakach drogowych

RSC - układ stabilizacji przechyłu
Sensus Connect Infotainment System wraz 
z zestawem głośnomówiacym Bluetooth

Siatka bagażowa na tunelu środkowym 

SIPS - ochrona w przypadku zderzenia 
bocznego

Stylizacja nadwozia R-Design System audio High Performance Sound



System mocowania fotelika dziecięcego 
ISOFIX na tylnej kanapie

System monitorowania ciśnienia w oponach 
(TPMS)

System unikania lub łagodzenia skutków 
zderzeń na skrzyżowaniach

System unikania lub łagodzenia skutków 
zderzeń z dużymi zwierzętami

System unikania lub łagodzenia skutków 
zderzeń z pieszymi i rowerzystami

Tapicerka Nubuck / textil R-Design z 
fotelami sportowymi

Tempomat Uchwyty na kubki z przodu
Udostępnianianie połączenia internetowego
poprzez Wi-Fi lub Bluetooth

Układ wspomagania hamowania City Safety Usługa Volvo On Call WHIPS - ochrona przed urazami kręgosłupa

Wskaźnik temperatury zewnętrznej
Wykończenie wnętrza aluminium Metal 
Mesh

Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera 

Wyświetlacz cyfrowy zegarów kierowcy, 
12,3-cala

Zabezpieczenie w przypadku zjechania z 
drogi

Zamek centralny zdalnie sterowany 

Zawieszenie sportowe Zwalnianie pedału hamulca


