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АКЦИСКИ ЦЕНОВНИК VOLVO XC60
Мотори

Сила на моторот
kW / KS

Цена (со вклучен ДДВ)

Volvo Car Финансирање со
4,5% камата и 20% учество

Дизел мотори
B4 ADVANCE AWD

145 / 197

55.990 EUR

3.460.182 ДЕН

84 месеци по 640 €

VOLVO XC60 B4 ADVANCE AWD
B4 2.0 дизел мотор, 145 kW (197 KS)
8-степен автоматски менувач
Електронски клима уред 2 зони
CleanZone AQS
Сензор за влага
Hands-free клуч
Електрично преклопување на седишта и наслони за глава назад
Електрична врата на багажникот
12V приклучок во багажникот
12,3“ дигитална инструмент табла
9“ централен дисплен на допир
Сателитска навигација
Apple Carplay и android Auto
Темпомат
Ограничувач на брзината
LED светла
Ентериерно осветлување средно ниво
Автоматско затемнување на внатрешен и надворешни ретровизори
Drive Mode
Сензори за паркирање напред/назад
Камера назад
Седишта кожа/текстил
Електрично висинско подесување на предни седишта
Електрично лумбално подесување во два правци
Управувач и рачка на менувачот обложени со кожа
Серво управувач со мултифункциски копчиња
Интегрирани сјајни кровни носачи
Двојни хромирани издувни цевки
Електрични склопливи ретровизори
City Safety заштита од судар - препознавање возила, пешаци, велосипедисти
Следње на лентата
Сензор за дожд и светло
Помош при нагорнини и удолнини
7 воздушни перничиња
USB конекција
Препознавање на сообраќајни знаци RSI
Volvo On Call
High Performance аудио систем
Bluetooth
Старт/Стоп систем
18" Алуминиумски бандажи 5-Spoke Silver 235/60 R18
Патосници, текстил
Резервно тркало со намалени димензии
Електрична брава, заштита за деца

Во ценовникот назначени се необврзувачки цени на автомобилите. Тие се од информативен карактер и се со вклучен ДДВ. Цените се искажани со опишаната опрема и се однесуваат за автомобили од постоечки лагер. Посебните продажни
услови се со финансиски лизинг во соработка со S-Leasing, каматната стапка е 4,5%, со 20% учество. Минимален задолжителен рок на отплатата од една година. Максимален период на отплата 7 години. Лизингот се однесува и за правни и за
физички лица. Ве молиме да го контактирате овалстениот застапник за прецизни пресметки и цени на автомобилите, расположивост на лагерот. Производителот го задржува правото на промена на цените, опремата, спецификацијата на
моделот во било кој момент и без претходна најава. Просечна потрошувачка на гориво 4,9 – 7,8 l/100 km. Емисија на CO₂: 129 - 181 g/km. Ниво на емисија: EURO 6d-TEMP. Пред нарачка контактирајте со овластениот застапник за најновите
информации. За печатни грешки не одговараме. Сликите се симболични. Повеќе на www.volvocars.com/mk или кај овластениот Volvo застапник Премиум АГС.

