AKCIJSKI CENIK
VOLVO VOLVO
XC60 XC40
АКЦИСКИ
ЦЕНОВНИК
ОПРЕМА

ЦЕНА

XC40 T3 INTRO

32.190 EUR

XC40 D3 INTRO+

36.990 EUR

XC40 D4 AWD A MOMENTUM

46.190 EUR

XC40 T3 INTRO

XC40 D4 AWD A MOMENTUM

T3 1.5 бензиски мотор, 115 kW (156KS)

D4 2.0 дизел мотор, 140 kW (190 KS)

6-степен рачен менувач

8-степен автоматски менувач

XC40 D3 INTRO

City Safety - Систем за спречување на судар со возила,

D3 2.0 дизел мотор, 110 kW (150 KS)

велосипедисти, пешаци и поголеми животни

6-степен рачен менувач

Темпомат

City Safety - систем за спречување на судар со возила,

Асистенција за спречување на одземање на предност при вртење

велосипедисти, пешаци и поголеми животни

во лево

Темпомат

Асистенција за спречување на судар со возила од спротивниот

Асистенција за спречување на одземање на предност при вртење

правец

во лево

Пакет 7 воздушни перничиња

Асистенција за спречување на судар со возила од спротивниот

Помошен систем за одржување на правецот на возење

правец

Препознавање на сообраќајни знаци (RSI)

Пакет 7 воздушни перничиња

Систем за помош при возење по надолнини

Помошен систем за одржување на правецот на возење

Сензор за дожд

Препознавање на сообраќајни знаци (RSI)

Дигитална инструмент табла 12,3''

Систем за помош при возење по надолнини

Аудио систем High Performance со 8 звучника

Сензор за дожд

9” екран осетлив на допир

Дигитална инструмент табла 12,3''

Автоматски клима уред

Аудио систем Performance

Можност за избор на режим на возење

9” екран осетлив на допир

Volvo On Call

Гласовни команди

Гласовни команди

Интегрирани кровни носачи во црна боја

Интегрирани сјајни кровни носачи

Сокриени завршетоци на издувни цевки

Сокриени завршетоци на издувни цевки

Dynamic шасија

Dynamic шасија

Алуминиумски фелни 17''

Паркинг сензори, назад

Црни 'City Map'' декоративни елементи

Алуминиумски фелни 18''

Трокрак кожен волан

Алуминиумски декоративни елементи

Рачка на менувачот пресвлечена со кожа

Трокрак кожен волан со украсен детал Uni Deco

Седишта обложени со текстил

Седишта обложени со текстил/кожа

Предни и дневни светла во LED технологија

Лумбална потпора со електрично подесување во четири правци
Предни и дневни светла во LED технологија
Амбиентално осветлување, средно ниво

Во ценовникот се назначени необврзувачки, односно препорачани цени на возилата во Евра, од информативен карактер и содржат акциза и ДДВ. Плаќањето се врши
исклучиво во денарска противвредност. Цените кои се изразени се однесуваат на возило без дополнителна опрема, така што при нарачка на дополнителна опрема,
наведената цена на возилата ќе се зголеми за цената на дополнителната опрема со акциза и ДДВ. Ве молиме контактирајте го Вашиот застапник за прецизна пресметка
на цената и детални информации за стандардната и дополнителната опрема, како и за вкупната цена на возилото. Volvo Car Corporation го задржува правото на измени
на било која од наведените информации без претходно известување. Моделска година 2019. Цените не вклучуваат металик боја и подготовка на возилото.
Производителот го задржува правото на измена на цени, материјали, спецификации и модели во било кој момент и без претходна најава. Пред нарачка консултирајте
го Вашиот Volvo застапник за најнови информации. Повеќе на www.volvocars.com/mk или кај овластениот Volvo застапник.

