VOLVO XC90 D5 INSCRIPTION
Вартість з урахуваннѐм додаткових опцій 1 640 653 гривень*
*Розрахунок проведено на 30.07.2015 по курсу зазначеному на http://winner.ua/ua/contacts/exchange_history/
Двигун
Потужність
Крутний момент
Трансмісіѐ
Тип приводу
Максимальна швидкість
Розгін 0 – 100 км/год.
Витрата пального (змішаний цикл)
Викиди СО2
Габаритні розміри

1969 см. куб., 4 цил. турбо дизельний
225 к.с. при 4250 об/хв.
470 Нм при 1750 - 2500 об/хв.
8 – ти швидкісна автоматична “Geartronic”
Повний
220
7,8 сек.
5,8 л / 100 км
152 г / км

довжина - 4 950 мм
ширина - 2 008 мм

висота
- 1 775 мм
колісна база - 2 984 мм

Стандартне обладнання для комплектації “ Inscription Metallic 5-seats”
БЕЗПЕКА
Ремені безпеки на усіх сидіннѐх з піротехнічним натѐгуваннѐм
Нагадуваннѐ про непристебнуті ремені безпеки
Подушки безпеки водіѐ та пасажира 2-х степенів
Бокові подушки безпеки SIPS
Бокові шторки безпеки
Система захисту Whiplash в передніх сидіннѐх
Система екстренного гальмуваннѐ EBA
Антиблокувальна система гальм ABS
Система динамічної стабілізації та контроля тѐги (DSTC)
Система Запобіганнѐ Перекидання, RSC
Система попередженнѐ зіткненнѐ, переднѐ
Система попередженнѐ про перетин ліній дорожньої розмітки
Система розпізнаваннѐ дорожніх знаків (RSI)
Функціѐ відкляченнѐ подушки безпеки пасажира
Кріпленнѐ длѐ встановленнѐ дитѐчого сидіннѐ на передньому
сидінні пасажира
Кріпленнѐ ISOFIX длѐ дитѐчих сидінь
Аптечка
Знак аварійної зупинки
КЛІМАТ
Електронний клімат-контроль (2 зони)
Датчик вологості повітрѐ
Система контроля ѐкості повітрѐ CleanZone
Електричний підігрів заднього скла
Дефлектори вентилѐції у центральних стійках
Дефлектори вентилѐції підлогові длѐ 2-го та 3-го рѐду сидінь
СИСТЕМИ ЗАЧИНЕННЯ ТА ОХОРОНИ
Система безклячового доступу до автомобілѐ та відкриттѐ
багажного відділеннѐ
Кляч дистанційного управліннѐ (Inscription), шкірѐне оздобленнѐ
Іммобілайзер (блокуваннѐ руху)
Кнопка центрального замку в передніх дверѐх з індикаціюя
Функціѐ зачиненнѐ кришки багажника і бардачку із середини
салону автомобілѐ
Система сигналізації Volvo Guard Alarm
Система MSS (Датчик руху)
Система попередженнѐ несанкціонованого проникненнѐ в
автомобіль (BLL)
Сигналізаціѐ з датчиком нахилу автомобілѐ
Загартовані бокові та задню скло
Супроводжувальне освітленнѐ
Механічний дитѐчий замок, бокові двері другого рѐду
СИДІННЯ
5 сидінь, задні сидіннѐ 2-го рѐду регуляятьсѐ кожне окремо

Сидіннѐ водіѐ з електрорегуляваннѐм та пам’ѐття на 3 позиції
Сидіннѐ пасажира з електрорегуляваннѐм, без функції пам'ѐті
Електричне регуляваннѐ довжини подушки сидіннѐ водіѐ та
пасажира
Підтримка попереку, що регуляютьсѐ в 4 напрѐмках
Передні сидіннѐ з підігрівом
Механічне складаннѐ задніх підголівників
ШАСІ
Підівіска Touring
Рульовий прстрій із визначеннѐм швидкості (ZF)
ДИЗАЙН ІНТЕР’ЄРУ
Декоративні вставки салону Metal Mesh
Ручка перемиканнѐ передач оздоблена шкіроя
Комплект килимків Inscription, текстиль
Накладки на пороги з написом Volvo (метал)
Дзеркала з підсвіткоя в сонцезахисних козирках
Внутрішню освітленнѐ салону з налаштуваннѐм кольору
М'ѐке накриттѐ у багажному відділенні
Сітка длѐ фіксації багажу
Речова сітка в спинках передніх сидінь
Відділеннѐ длѐ рукавичок, що замикаютьсѐ
Внутрішню дзеркало заднього виду з функціюя автоматичного
затемненнѐ
ДИЗАЙН ЕКСТЕР’ЄРУ
Сріблѐсте декоративне оздобленнѐ бічних вікон
Решітка радіатора Inscription
Бампера та молдинги дверей в колір кузова і хромовані накладки
на двері з надписом Inscription
Подвійні вихлопні труби інтегровані в бампер
Інтегровані рейлінги на даху сріблѐстого кольору
Захисна металева накладка верхньої частини заднього бамперу
Дзеркала заднього виду із підігрівом та електрорегуляваннѐм
Дзеркала заднього виду з функціюя автоматичного складаннѐ з
інтегрованим освітленнѐм
РОЗВАЖАЛЬНІ, КОМУНІКАЦІЙНІ ТА ІНФОРМАТИВНІ СИСТЕМИ
Аудіосистема "High Performance" 10 динам. 330 Вт
9" центральный сенсорный экран
Кнопки керуваннѐ аудіо системоя на кермі
Роз'юми AUX та USB
Система Bluetooth handsfree
Потокове відтвореннѐ звуку через Bluetooth
Голосове управліннѐ
Інтернет-карти
Підготовка до встановленнѐ навігаційної системи Sensus
Інтернет-радіо з використаннѐм додатків

ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ОПЦІЇ
12,3" цифровий екран панелі приладів
Вибір режиму руху
Круїз-контроль
Функціѐ регуляваннѐ обмеженнѐ швидкості
Обмеженнѐ швидкості 220 км/год
Інформаціѐ, що виводитьсѐна на панель приладів, рос. мовоя
Бортовий комп'ятер
Датчик зовнішньої температури повітрѐ
ОСВІТЛЕННЯ
Світлодіодні фари з автоматичним регуляваннѐм
Омивачі фар високого тиску
Супроводжувальне освітленнѐ
Протитуманні фари інтегровані у передній спойлер
ІНШЕ ОБЛАДНАННЯ
Датчик дощу
ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ
Вартість автомобілѐ в комплектації Inscription
Вартість додаткового обладнаннѐ
Доплата за колір металік
Дитѐче сидіннѐ, інтегроване по центру в задню сидіннѐ
Форсунки омивача вітрового скла з обігрівом
Запасне колесо зменшеного розміру з домкратом
Внутрішню та зовнішню дзеркала заднього виду з функціюя
автоматичного затемненнѐ *
Сонцезахисні шторки длѐ сидінь другого рѐду
Темна оббивка стелі
20-дяймові матові диски з 5-ма подвійними спицѐми у кольорі Tech
Black

Задній паркувальний радар
Тримач длѐ паркувальних талонів
Керівництво з експлуатації на українській мові
ДИСКИ, ОБЛАДНАННЯ КОЛІС
Система контроля тиску в колесах
Легкосплавні диски 9x20"
Шини розмірності 275/45 R20 не длѐ використаннѐ зимоя
Ремонтний комплект длѐ шин
Домкрат
Колісні болти з "секретками"

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ
Задній сабвуфер (низькочастотний динамік)
Кріпленнѐ длѐ фіксації багажу
Інформаціѐ, що виводитьсѐ на панель приладів російськоя
мовоя
Задні сидіннѐ з підігрівом
Камера заднього виду
Кермо з підігрівом
Вітрове скло з обігрівом
230 В розетка в задній частині центральної консолі
Голосове управліннѐ (російська мова)
Підготовка під встановленнѐ підніжок

