Volvo XC90 R-design
Vytvořeno: 25. 4. 2019
Kód této konfigurace: BAG66XQ
https://www.volvocars.com/configuration/BAG66XQ

V případě potřeby kontaktujte autorizované
dealerství nebo komunikační centrum Volvo:

+420 800 186 586
Dostupnost: Po - Pá
9.00 - 17.00

Prostřednictvím tohoto kódu získáte přístup ke své konfiguraci nebo ho
můžete sdílet se svým autorizovaným dealerem Volvo, abyste získali bližší
informace o tomto modelu.

XC90 R-design

B5 AWD 8stupňová
Geartronic 7místná

Cena celkem

1 998 000 Kč
Upozorňujeme, že v tuto dobu probíhá
aktualizace cen / nabídky u všech modelů!
Proto prosíme, pro potvrzení výsledné
konfigurace kontaktujte výhradně některé z
autorizovaných dealerství Volvo. Ceny
uvedené v konfigurátoru již nemusí být
platné, nebo nejsou ještě doplněny.

Upozornění
Veškeré ceny jsou uvedené včetně DPH. Vizualizace a specifikace ve Volvo konfigurátoru slouží jen pro Vaši představu. Nemusí tedy nutně odrážet přesné parametry a vzhled jednotlivých modelů a jejich výbavy. Svou
konfiguraci si prosím nechte potvrdit Vašim autorizovaným dealerem Volvo.
Vytvořeno: 25. 4. 2019

Volvo XC90 R-design

V případě potřeby kontaktujte autorizované
dealerství nebo komunikační centrum Volvo:

+420 800 186 586

Vytvořeno: 25. 4. 2019
Kód této konfigurace: BAG66XQ
https://www.volvocars.com/configuration/BAG66XQ

Dostupnost: Po - Pá
9.00 - 17.00

Prostřednictvím tohoto kódu získáte přístup ke své konfiguraci nebo ho
můžete sdílet se svým autorizovaným dealerem Volvo, abyste získali bližší
informace o tomto modelu.

Vliv na životní prostředí
NEDC
Emise CO2 NEDC

Spotřeba paliva NEDC

Spotřeba paliva NEDC

Spotřeba paliva (mimo město)
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~5.0
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~5.0

l/100km

l/100km
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Ceny a údaje o spotřebě nejsou v současné době dostupné.

WLTP
Spotřeba paliva WLTP

Co2 Emise

(kombinovaná)

~179

~6.9

g/km

l/100km

Ceny a údaje o spotřebě nejsou v současné době dostupné.

Hodnoty pro zde udávanou spotřebu paliva a emise CO2 byly stanoveny na základě homologačního
jízdního cyklu NEDC (New European Driving Cycle). Informativně jsou doplněny o hodnoty emisí a
spotřeby dle nově zavedené metodiky celosvětového harmonizovaného testu lehkých vozidel WLTP
(Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure), přičemž jsou měřeny také v souladu s
testovací procedurou RDE (Real Drive Emission) zaměřující se na zjištění emisí v reálných jízdních
podmínkách. Motory splňují požadavky emisní normy EURO 6d-TEMP.

Barva

Kola

717 - Černá Onyx Black Metallic

27 800

Kč

20" kola z lehké slitiny, 5 paprsků s
výbrusy v provedení Diamond Cut,
matně černá Matt Black

Čalounění

RB0R - Kůže Agnes R-design
(Nubuk / textil) černá Offblack

Interiér

Dekorativní hliníkové obložení
interiéru METAL MESH

3 ramenný sportovní kožený
volant (styl R-Design)

Sportovní, kůží potažená
hlavice řadicí páky aut.
převodovky el. řazení Shift by
Wire s prošitím v provedení RDesign

Pakety

MCP 3M - Park Assist paket

19 300

Kč

691 - Parkovací asistent vpředu i vzadu
790 - Zadní parkovací kamera 2. generace

MCP 3X - Versatility PRO paket

25 400

Kč

114 - Elektrická dětská pojistka zadních dveří a oken
346 - Systém uchycení nákupních tašek v zavazadlovém prost.
390 - Elektricky sklopné zadní opěrky hlavy
896 - Bezklíčový přístup s dálkovým ovládáním

MCP7V - Winter Plus paket

17 700

Kč

752 - Vyhřívaná zadní sedadla
869 - Vyhřívaný volant
871 - Vyhřívané čelní sklo

Volitelná výbava

114 - Elektrická dětská pojistka
zadních dveří a oken
Volba je zahrnutá v paketu

871 - Vyhřívané čelní sklo
Volba je zahrnutá v paketu

603 - IntelliSafe Surround

752 - Vyhřívaná zadní sedadla

16 700

Volba je zahrnutá v paketu

Kč

790 - Zadní parkovací kamera 2.
generace
Volba je zahrnutá v paketu

Zahrnuto ve standardní výbavě

Bezpečnostní prvky a podpůrné systémy XC90
Volvo On Call | Systém propojené bezpečnosti | Systém udržení vozidla v jízdním pruhu (Lane Keeping Aid) | Adaptivní tempomat | Systém ochrany před
srážkou s protijedoucím vozidlem ve vedlejším pruhu s aktivní podporou brzdění (Collision Mitigation Support, front) | Inteligentní informační systém řidiče
(IDIS) | Asistent pro rozjezd od svahu (Hill Start Assist) | Asistent pro bezpečný sjezd prudkého svahu (Hill Descent Control) | Regulace nouzového
brzdového světla (EBL) | Systém detekce dopravního značení (RSI) | Airbagy "SIPS" (unikátní boční airbagy řidiče i spolujezdce) | Nafukovací clona - airbag
hlavy a ramen pro vnější sedadla | Airbag řidiče a spolujezdce | Airbag kolen řidiče | WHIPS (systém ochrany proti hyperflexi krční páteře na předních
sedadlech) | Upozornění na používání bezpečnostních pásů na všech sedadlech | Předpínačů bezpečnostních pásů | Vypínač airbagu na straně spolujezdce |
Úchyty ISOFIX na zadních vnějších sedadlech (2x) | Příprava pro alarm instalaci | Třetí brzdové světlo (LED) integrované v zadním střešním spojleru |
Telematický modul, ROW LTE | Stop / Start | Příprava pro instalaci pohybového čidla | Without blocked lock mode | Možnost nastavení postup. odemčení
ve 2. krocích | Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a indikační diodou v obou předních dveřích | Alarm Logic Base | Pilot Assist v kombinaci s
navigačním systémem Navi Pro | Omezovač rychlosti – s možností nastavení na volantu

Vnitřní výbava XC90
Navigační systém Navi Pro | Integrace chytrého telefonu, rozhraní CarPlay & Android Auto | R-Design Kůže Agnes / Nubuk - textil | Elektricky nastavitelné
sedadlo řidiče s pamětí pro vněší zpětná zrcátka a sedadlo | Elektricky nastavitelná bederní opěrka s možností nastavení ve 4. směrech | Osvětlení interiéru
nejvyšší úrovně | 3 ramenný sportovní kožený volant (styl R-Design) | Plně čalouněná palubní deska s prošitím + horní část panelů předních/zadních dveří |
Černé polstrování stropu | Dekorativní hliníkové obložení interiéru METAL MESH | Elektricky nastavitelné sedadlo spolujezdce s paměti | Automatická
dvouzónová klimatizace | Systém CleanZone - automatické pokročilé čistění vzduchu ve voze AQS | Vlhkostní senzor | Funkce vyvětrání před odjezdem a
možností aktivace prodloužení doby doběhu topení pokud zůstanete ve voze během parkování | Sluneční clony, zadní boční okna, integrovány v horních
lištách panelů zadních dveří | Elektrické otevírání víčka nádrže | 7 míst k sezení | Výplň sedadel v sportovním provedení Contour | Elektricky nastavitelné
sedadlo spolujezdce | Vyhřívaná přední sedadla | Manuálně sklopná sedadla ve 2. řadě | Manuálně sklopná hlavové opěrky zadních sedadel | Loketní opěrka
vzadu, s držáky nápojů | Loketní opěrky s držáky nápojů a úložného prostoru ve třetí řadě sedadel | Prodloužení sedáků | Kosmetická zrcátka s podsvícením,
sedadlo řidiče a spolujezdce | Držák parkovacích lístků | Pádla řazení na volantu | Sportovní, kůží potažená hlavice řadicí páky aut. převodovky el. řazení
Shift by Wire s prošitím v provedení R-Design | Sportovní pedály R-Design | Síťová kapsa na středovém tunelu | Vnitřní a vnější zpětná zrcátka s
automatickou změnou odrazivosti | Sportovní textilní koberečky 1. a 2. řada sedadel, provedení R-Design | Podsvícené kovové lišty dveřních prahů R-Design
| Strop ve standardním provedení | Černé provedení stropu | Náhradní dojezdové kolo T125 80R18 | Hever | Kryt zavazadlového prostoru, plně automatický
| Plastový úložný prostor na pravé straně zav. prostoru vz., vč. pružné úchytky na lahev | Ochranný kovový kryt prahu zavazadlového prostoru | Ochranná síť
zavazadlového prostoru | Lékárnička | Výstražný trojúhelník | 12,3" plně grafický displej komunikačního rozhraní řidiče | 12V zásuvka v zavazadlovém
prostoru | Dělená úložná přihrávka (pod podlahou zavazadlového prostoru) | Progresivní posilovač řízení s možnosti nastavení | Dešťový senzor pro aut.
stírání čelního skla s plynulou regulací | Audiosystém „High Performance“ | Multifunkční volant s ovládací prvky audio systému | 2x USB vstup | Bluetooth |
Mapové podklady regionů Europy | Pokročilé hlasové ovládání vozu pro vybrané funkce (zatím ne pro ČR) | 8stupňová automatická převodovka AWD |
Diesel | Battery H7 AGM 80Ah 800 CCA | Palivová nádrž o objemu 71l | Rychlostní omezení 230 km/h | Servisní interval 30 000 km pro všechny
motorizace | Návod k obsluze a servisní knížka v češtině | Czech | Digitalní návod k obsluze | Klíč s dálkovým ovládáním v provedení Inscription s kůží
potaženým pouzdrem | Nastavení jízdních režimu

Vnější výbava XC90
Lemování bočních oken v leskle černém provedení High Gloss Black | Kryty zpětných zrcátek v černém provedení Glossy Black | Integrované střešní ližiny v
leskle černém provedení Glossy Black (R-Design) | Označení pohonu všech kol AWD na dveřích zavazadlového prostoru | Vyhřívané trysky ostřikovačů |
Mřížka chladiče „R-Design“ - hedvábně kovové rámování Silk Metal s voštinovou mřížkou ve vysoce lesklém černém provedení | Ozdobné prvky exteriéru po
stranách vpředu (leskle černé lišty provedení R-Design, v oblasti mlhových světel) | Standardní typ nárazníku, jeho spodní část a prahy sladěné s barvou
vozu | Barevně sladěné kliky dveří | Ozdobné prvky v leskle černém provedení | Lakované, barevně sladěné lemování blatníků kol v užším provedení lemu
pro 20" a menší kola | Dvojitá integrovaná koncovka výfuku | Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka | LED světlomety, potkávací světla s aut. spínáním
dálkových světel AHB, světla pro denní svícení v provedení Thorova kladiva (LED DRL), stand. světelný výkon | Sportovní provedení předního nárazníku RDesign | Parkovací asistent vzadu | Znak motoru a označení stupně výbavy R-Design na dveřích zavazadlového prostoru | Komfortně laděný podvozek
TOURING | Odvětrávané kotoučové brzdy 18“ | Brzdové kotouče vzadu 18' | 20" kola z lehké slitiny, 5 paprsků s výbrusy v provedení Diamond Cut, matně
černá Matt Black | 275 45R20 | Michelin V2 | Znak motoru 'B5' | Elektrické ovládání dveří zavazadlového prostoru

Upozornění
Veškeré ceny jsou uvedené včetně DPH. Vizualizace a specifikace ve Volvo konfigurátoru slouží jen pro Vaši představu. Nemusí tedy nutně odrážet přesné parametry a vzhled jednotlivých modelů a jejich výbavy. Svou
konfiguraci si prosím nechte potvrdit Vašim autorizovaným dealerem Volvo.
Vytvořeno: 25. 4. 2019

