INFORMATIVNA PONUDBA
XC40 T3 INSCRIPTION

Volvo center Maribor
Zagrebška cesta 38
2000 Maribor
Slovenia
Telefon 030361662

Registration No. SI50680625

1. Osnovna oprema

XC40 T3 INSCRIPTION
VOLVO XC40 STANDARDNA OPREMA
• Klimatska naprava
• Daljinsko centralno zaklepanje
• Kaljena stranska stekla ter steklo zadaj
• Mehansko nastavljiva sedeža spredaj
• Ledvena opora
• Vzglaniki zadaj
• Osvetljen senčnik spredaj
• Usnjena prestavna ročica
• Vzratno ogledalo z ročnim zasenčenjem
• Preproge spredaj in zadaj
• Držalo za parkirne liste na vetrobranskem steklu
• Set za popravilo pnevmatik
• Standardne obrobe stranskih stekel
• Utripajoče zavorne luči pri zaviranju v sili
• Omejevalnik hitrosti
• Tempomat
• City Safety - sistem za preprečitev trčenja z vozili, kolesarji, pešci ter
večjimi živalmi
• Asistent za preprečitev odvzema prednosti pri zavijanju v levo
• Asistent za preprečitev trka z nasprotnimi vozečimi vozilom
• Asistent za preprečitev nenamerne zapustitve cestišča
• Asistent za ohranjanje vozne smeri
• Pomoč pri speljevanju v klanec
• Pomoč pri spustu
• Senzor za dež
• Zračni blazini spredaj
• Zračna blazina za kolena na voznikovi strani
• Opozorilo za pripetost z varnostnim pasom
• Zvočni sistem performance Audio
• Informacijski barvni zaslon 9^
• Volvo On Call
• USB priključek na sredinski konzoli, spredaj in zadaj
• Prepoznavanje obcestnih znakov (RSI)
• Glasovno upravljanje
• Dinamično podvozje
• Nadzor tlaka v pnevmatikah
• Štirikolesni pogon
• Bluetooth
• SIPS- stranski zračni blazini v sprednjih sedežih
• SIPS- zračni zavesi za glavo in ramena
• SIPS- zaščita med bočnim trčenjem
• Whiplash zaščita za hrbtenico na sprednjih sedežih
• ISOFIX na zadnjih sedežih- zunanji poziciji
• Multifukcijski tipke na volanu
• Start - Stop funkcija
VOLVO XC40 INSCRIPTION
• Inscription ključ, oblečen v usnje
• Digitalna voznikova instrumetna plošča 12,3
• Kristalna prestavna ročica
• Samodejno zasenčenje notranega in zunanjih ogledal
• Preproge inscription spredaj in zadaj
• Sredinska konzola črne barve visoki sijaj
• Svetle obrobe stranskih stekel
• Okrasni vložki Driftwood
• Trikraki usnjeni volan z Uni Deco okrasnim vložkom
• Kovinska Inscription plošča na pragu
• Notranja osvetlitev, visoki nivo
• Električno odpiranje vrat prtljažnika
• Integrirani strešni nosilci svetle barve
• Iscription sprednja maska
• Dvojne integrirane izpušne cevi
• LED žarometi z LED dnevnimi lučmi
• Izbira načina vožnje
• Aluminijasta platišča 18
• Pomoč pri parkiranju zadaj
• Osebne nastavitve volana

• Usnjeno oblazinjenje
• Inscription napis na C stebričku
• Navigacijski sistem Sensus

2. Dodatna oprema

XC40 T3 INSCRIPTION
Dodatna oprema:
▪

Paket IntelliSafe Pro: Aktivni tempomat s funkcijo Pilot Assist , BLIS sistem
zaznave mrtvega zornega kota

▪

Zimski paket: Ogrevanje sedežev spredaj, ogrevane šobe za pranje
vetrobranskega stekla

▪

Paket Xenium: Elektrinska klimatska naprava ECC- dvopodorčna, Električno
panoramsko strešno okno, zatemnjena stekla, vrata zadaj in prtljažnik

▪

Zimski paket pro: Dodatni grelec (FHH) s timerjem, ogr. sedežev zadaj
ogrevan volanski obroč

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Športno podvozje

1.753,00 EUR

382,00 EUR

1.160,00 EUR

1.424,00 EUR
264,00 EUR

3. Izračun

XC40 T3 AT8
INSCRIPTION

40.962,00 €

Dodatna oprema

4.983,00 €

Barva vozila: Maple Rjava

791,00 €

Priprava vozila:

350,00 €
Vrednost vozila

47.086,00 €

Ponudbo pripravil:
Volvo center Maribor

