2.0 Diesel 190 KM D4 4wd Momentum Auto
Marka

Volvo

Typ nadwozia

Kombi

Importowany

Tak

Przebieg

131532

VAT faktura

Tak

Pojemność skokowa
Skrzynia

129 000 PLN BRUTTO

1969

Automatyczna hydrauliczna (klasyczna)

Emisja co2
Data pierwszej rejestracji
Pierwszy właściciel

119
2017-03-14
Tak

Liczba miejsc

782 780 780 / 539 545 511
e.wiciak@arpol.com.pl
Arpol Motor Company

VIN (na stronę)

5

Model

V90

Typ paliwa

Diesel

Rok produkcji

2017

Kolor

Brązowy

Finansowanie

Tak

Moc

190

Napęd

4x4 (stały)

Kraj pochodzenia

Polska

Numer rejestracyjny pojazdu

WE818PC

Serwisowany w ASO
Liczba drzwi

Tak
5

YV1PWA8BCH1018248

Interfejs Bluetooth

Gniazdo USB

Kierownica wielofunkcyjna

Czujnik deszczu

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Przyciemniane tylne szyby

Czujnik zmierzchu

Światła do jazdy dziennej

Lampy przeciwmgielne

System Start/Stop

Wspomaganie kierownicy

ABS

ESP

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Isofix (punkty mocowania fotel...

<b>ARPOL Salon Samochodów Używanych jako jedyny w regionie pod dachem.</b>
Nasze doświadczenie poparte ponad 25 letnią obecnością na rynku, przekłada się na trafny i pewny wybór używanego auta.
Samochody przyjmowane do sprzedaży przechodzą listę weryfikacyjną przez wykwalifikowanych mechaników naszego serwisu. Nabywca kupuje auto nie wymagające
własnego wkładu finansowego, co gwarantuje satysfakcję z kupna.
W naszym salonie Klient może liczyć na wyselekcjonowane samochody z wiarygodną historią pojazdu, poparte autentycznym przebiegiem. Ponadto gwarantujemy
sprawdzony stan techniczny z możliwością serwisowania.
Pierwsza wizyta w salonie może być zakończona udaną transakcją i wyjazdem zakupionym nowym samochodem.
?Salon Polska
? Serwis ASO
?Od pierwszego właściciela
<b>Auto przygotowane do dalszej drogi
?Serwis klimatyzacji
?Nowe pióra wycieraczek
VOLVO V90 KOMBI 2.0 DIESEL 190 KM D4 4WD MOMENTUM AUTO</b>
Wyposażenie:
-7 poduszek powietrznych: dla kierowcy i pasażera, dwie poduszki boczne (dwukomorowe), kurtyny powietrzne, poduszka chroniąca kolana kierowcy
-CITY SAFETY -Układ wspomagania hamowania
-ACC- aktywny tempomat
-Pilot Assist II generacji -wspomaganie kierowania przy prędkości do 130 km/h, nie wymagające obecności pojazdu z przodu
-układ utrzymania pasa ruchu
-Queue Assist -funkcjonalność ACC wspomagająca jazdę w korkach: samodzielne zatrzymanie i ruszenie za pojazdem
-Distance Alert -układ ostrzegania o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu
-LDW (LANE DEPARTURE WARNING) - system ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu
-RSI (ROAD SIGN INFORMATION) - układ informowania o znakach drogowych
-Napęd na wszystkie koła AWD (All WHEEL DRIVE) Borg Warner 5 generacji z system Instant Traction(TM)
-ESC -układ elektronicznej kontroli stabilności i trakcji
-SIPS -system zabezpieczeń przed skutkami uderzeń bocznych

-WHIPS -system zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego
-ABS z elektronicznym układem rozdziału sił hamowania
-CTC -kontrola trakcji w zakręcie
-TSA -system stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy
-EBA -układ wspomagania nagłego hamowania
-EBL -ostrzeganie innych użytkowników drogi o gwałtownym hamowaniu
-RSC -układ stabilizacji przechyłu
-Czujnik deszczu
-Autoalarm z czujnikiem przechyłu oraz ruchu
-zamek centralny
-Immobilizer
-Elektryczny hamulec postojowy
-Funkcja Auto Hol
-System Audio Performance
-centralny wyświetlacz o przekątnej 6,5 cala
-6 głośników
-złącze AUX / USB
-System wraz z zestawem głośnomówiącym Bluetooth
-8"graficzny wyświetlacz zegarów
-klimatyzacja elektroniczna 2-strefowa
-Sterowanie audio z kierownicy
-Podświetlane lusterka wewnętrzne dla kierowcy i pasażera
-Skórzane pokrycie dźwigni zmiany biegów
-Komputer pokładowy z komunikatami w języku polskim
-Wskaźnik temperatury zewnętrznej
-Gniazdo 12V w tylnej części konsoli centralnej
-Podłokietnik przedni
-Schowek w konsoli centralnej i w przednich drzwiach
-Uchwyty na kubki z przodu
-Lampki do czytania z przodu i z tyłu
-Listwa ochronna wewnętrznej strony bagażnika
-Ręcznie składane zagłówki tylnej kanapy
-Fotele komfortowe z tapicerką skórzaną
-Światła drogowe LED
-Koła ze stopów lekkich 18
-Skórzana, wielofunkcyjna kierownica z wykończeniem aluminium
-Światła do jazdy dziennej LED
-Czujniki parkowania - tył
-Automatycznie przyciemniane lusterko wsteczne
-AQS -system recyrkulacji, kontroli i poprawy jakości powietrza
-Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne
-Elektryczna, 4-stopniowa regulacja odcinka lędźwiowego foteli przednich
-Podwójne, pogrubione (80mm) końcówki rur wydechowych
<b>Zapraszamy do naszego salonu na jazdę próbną!
Bezpośredni kontakt do sprzedawcy:
Ewa - 782780780
ARPOL Motor Company - autoryzowany salon Mitsubishi oraz aut używanych.
Ul. Szosa Bydgoska 52
87-100 Toruń
Salon otwarty:
Poniedziałek - Piątek : 9:00 - 18:00
Sobota - 9:00 - 14:00</b>
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, paragraf 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne
błędy lub nieaktualność ogłoszenia.

