1. Típus:
2. CON szám:

Volvo V60 B4 Awd Aut Plus Bright
10311137

145kw/197le

Modellév: 2023
Gyártási év: 2022

3. Alvázszám:
4. Alapár:
5. Szín/kód:

YV1ZZK5V1P2107189
Volvo V60 B4 Awd Aut Plus Bright
Jupiter metál (736)

6. Kárpit/kód:

Bézs bőr kárpit bézs/fekete belső burkolatok (UA00)

7. Extrafelszerelések:

Vezetéstámogató csomag (adaptív tempomat, holtérfigyelő rendszer)

537 000 Ft

Téli csomag (fűthető első- és hátsó ülések, fűthető kormánykerék)

301 000 Ft

360°-os kamera

268 000 Ft

Helytakarékos pótkerék

65 000 Ft

Sötétített hátsó üvegek

186 000 Ft

Harman Kardon Premium hangrendszer

357 000 Ft

Üzemanyag: Dízel

20 614 000 Ft
370 000 Ft
0 Ft

8. Extrák:

2 084 000 Ft

9. Összesen:

22 698 000 Ft

10. Kedvezmény:

2 270 000 Ft

11. Mindösszesen:

20 428 000 Ft

12. Regisztrációs adó:

76 000 Ft

13. Összesen:

20 504 000 Ft

14. Árfolyamkorrekció:

1 688 466 Ft

15. Teljes ár:

22 192 466 Ft

Forgalomba helyeztetés költségei:
Forgalmi engedély/törzskönyv - illeték
Rendszámtábla - illeték
Vagyonszerzési illeték (nyílt végű lízing esetén a teljes illeték 25%-a)
Üzembehelyezési számla
Összesen

Rendelési feltételek:

12 000 Ft
8 500 Ft
123 250 Ft
150 000 Ft
293 750 Ft

Új autó megrendelése esetén a megrendelés időpontját megelőzően a gépkocsi teljes
vételárának 20%-át szükségeltetik megfizetni az autóház részére! A fennmaradó részét a
gépkocsi telephelyünkre történő szállításakor szükségeltetik! Átadási határidó: Előzetes
importőri visszaigazolás alapján, a telephelyünkre történő szállítást követő 5 munkanapon
belül!

VOLVO V60 SZÉRIAFELSZERELÉS
BIZTONSÁGI ÉS VEZETŐTÁMOGATÓ RENDSZEREK
Baleset esetén az ajtózárak automatikus kioldása
Baleset után a rögzítőfék automatikus működtetése a többszörös ütközések elkerülése érdekében
Biztonsági kormányoszlop
Biztonsági övek becsatolására figyelmeztető jelzés az összes ülésre

Biztonsági övek elöl és hátul (hátul 3x), elöl állítható magassággal
Biztonsági rendszer: figyelmeztetés, vészfékezés és kormányzás rásegítés az ütközés elkerülése vagy erejének csökkentése érdekében akár sötétben is;
az ütközés teljesen elkerülhető járművek esetén 60 km/ó; kerékpárok esetén 50 km/ó; gyalogosok esetén 45 km/ó sebesség különbségig;
nagytestű állatok esetén max. 15 km/ó a sebesség csökkentés. A rendszer 4 km/ó sebesség felett működik.
Connected Safety (csak működő internet kapcsolat esetén)
Csomagrögzítő szemek (4 db) és szatyortartó fülek (4 db) a csomagtérben
Elalvásra figyelmeztető rendszer (Driver Alert)
Elékanyarodást megakadályozó rendszer útkereszteződésekben, 10 km/ó felett. Ha az ütközés nem elkerülhető, az első övek megfeszülnek.
Elektromos rögzítőfék visszagurulás gátlóval (HSA)
Elektronikus differenciálzár
Elektronikusan vezérelt összkerékhajtás (AWD változatoknál)
Elgurulás gátló (megállás után rögzíti az autót a fékpedál felengedése után is)
Elindulásra figyelmeztetés
Elsősegélydoboz és elakadásjelző háromszög (gyári)
ESC - elektronikus menetstabilizáló: kitörés-, alulkormányzás-, dőlés- és kipörgésgátló, utánfutó stabilizáló előkészítés, nyomatékvektor szabályozás, motorfékszabályzó
Fejtámlák elöl és hátul (hátul 3x); a hátsó szélső fejtámlák ledönthetők
Fékezési vezérlőegység (ABS, vészfékasszisztens, elektronikus fékerőelosztó; készenléti fékrendszer, automatikus rögzítőfék)
Fékpedál automatikus kioldása baleset esetén
Fényszórók a fényviszonyoktól függő automatikus be- és kikapcsolással
Frontális ütközés következményeit fékezéssel csökkentő rendszer (Oncoming Mitigation by Braking)
Frontális ütközést elkerülő, aktív kormányzás (Oncoming Lane Mitigation); 60-140 km/ó között
Függönylégzsák (IC) elöl-hátul, mindkét oldalon
Guminyomás ellenőrző rendszer (algoritmusos)
Gyalogosvédelmi rendszer (PPS)
Gyermekzár a hátsó ajtókon (elektromos)
IDIS - intelligens vezetőtájékoztató rendszer
Irányjelzők (LED-es) a külső tükrökben; komfort funkcióval
ISOFIX gyerekülés rögzítési pontok a hátsó szélső üléseknél
Kiégett izzóra és nyitott ajtóra vagy motorháztetőre figyelmeztető jelzés a műszerfalon
Közlekedési tábla felismerő rendszer (RSI)
Külső hangszórók a gyalogosok és kerékpárosok védelmére (Recharge)
Külső hőmérő
Légzsákok elöl ütközési energiától függő intelligens vezérléssel
Oldallégzsákok az első ülésekben
Öv alá becsúszást gátló ülések elöl és hátul
Överőhatároló elöl és hátul (a szélső üléseknél kétfokozatú); pirotechnikai övfeszítők elöl és hátul (3x)
Sávtartó asszisztens (LKA) 65-180 km/ó között
Sebességfüggő elektromos szervokormány
Sebességhatároló
Szellőztetett tárcsafékek elöl-hátul
Tolatóradar automatikus fékezéssel
Utasoldali légzsák és övfeszítő kikapcsolható (PACOS)
Útelhagyás esetére szolgáló biztonsági rendszer (Run-off Road Protection) (automatikusan megfeszülő biztonsági övek és energiaelnyelő üléspárnák elöl)
Útelhagyást megakadályozó rendszer (Run-off Road Mitigation) 65-140 km/ó között
Vészféklámpák automatikus vészvillogóval; LED-es pótféklámpa
Volvo On Call rendszer
WHIPS - ostorcsapás-nyaksérülés elleni védelem az első üléseken
VAGYONBIZTONSÁGI FELSZERELÉS
Ajtók automatikus zárása elindulás után
Csomagtérroló (manuális)

Elektronikus indításgátló
Kisérőfény és üdvözlő fény
Kulcs nélküli nyitás/zárás; lábmozdulatra nyíló/záródó csomagtérajtó; talajmegvilágítás a kilincsekben
Riasztóberendezés előkészítés
Távirányítós központi zár komfort nyitás-zárás funkcióval, visszajelző diódával az első ajtókban és pánikriasztás-funkcióval
VILÁGÍTÁS ÉS KILÁTÁS
Ablaktörlőbe integrált ablakmosó fúvókák elöl
Esőérzékelős ablaktörlő
Fényszóró magasságállítás (automatikus)
LED-es fényszórók (aktív = automatikus tompítás szembejövő forgalom esetén) LED-es nappali menetjelző lámpákkal
CSOMAGTÉR
12V csatlakozó a csomagtérben
Bevásárlótáska-tartó a csomagtérben
Csomagtérháló
Csomagtérvilágítás mindkét oldalon
Elektromosan működtethető csomagtérajtó programozható nyitási magassággal és automatikus lezárással
Fém küszöbvédő a csomagtérajtónál
Gumijavító készlet
Rakodórekesz a csomagtér padlója alatt
Síalagút
ÜLÉSEK
Állítható magasságú (elektromos) és dőlésű első ülések
Elektromosan ledönthető fejtámlák hátul (csak a két szélső)
Gerinctámasz az első üléseken; 2 irányban elektromosan állítható
Kárpit: komfort textil (R7D0)
Könyöktámasz hátul két italtartóval
Osztottan (60/40) dönthető hátsó üléstámla
KLÍMA
Aktív utastérszűrő rendszer (AQS) páraérzékelővel és automatikus szellőztetéssel
Elektromos hütőfolyadék fűtés (HVCH) az utastér gyors felfűtésére (Recharge)
Elektronikusan vezérelt légkondicionáló (ECC) 2 zónás hőmérséklet beállítással
Előklímatizálás és parkolási klíma
PM2.5 részecskeszűrő az utastér levegőjének magasabb szintű szűréséhez
Szellőzőnyílások a "B" oszlopon
Színezett, hővédő ablaküvegek
BELSŐ FELSZERELÉS
12V elektromos csatlakozó és 2 USB C csatlakozó a középkonzolon
9"-os érintőképernyő a középkonzolon
Ajtónyitás két fokozatban
Állítható magasságú és mélységű 3 küllős többfunkciós műbőr kormánykerék alubetéttel
Audio rendszer: "High Performance" (rádió, DAB+, 220 Watt, 10 hangszóró) integrált Bluetooth kapcsolattal, tetőantennával
Automatikusan sötétedő belső és külső visszapillantó tükrök
Belső küszöbök elöl, alumínium "Volvo" emblémával (Recharge esetén "Recharge" emblémával)
Belső világítás csomag - emelt szint (lábtér világítás elöl; fehér hangulatvilágítás elöl; középkonzol világítás)
Dekorbetét: "Iron Ore" alumínium
Digital Services - android alapú infotainment rendszer integrált internetkapcsolattal
Digitális adaptív műszeregység 12,3" TFT kijelzővel; 2. generáció
Elektromos ablakemelők elöl és hátul auto up és auto down funkcióval
Fűthető hátsó szélvédő (a menűrendszerben programozható)
Induktív okostelefon töltő (Recharge: nem)

Info-center
Kabátakasztók a hátsó kapaszkodóknál és a B oszlopoknál
Kártyatartó a szélvédőn
Kesztyűtartó világítás
Könyöktámasz elöl rolós rakodórekesszel és italtartókkal
Kulcs nélküli indítás
Olvasólámpák elöl
Piperetükör a vezető és az utas oldalán világítással és kártyatartóval
Start/Stop automatika
Személyre szabható funkciók a menürendszer segítségével
Szöveges üzenet küldő rendszer magyarul
Tempomat (sebességrögzítő)
Textilszőnyeg garnitúra
Utastér világítás
KÜLSŐ FELSZERELÉS
Elektromosan állítható és fűthető (+7 fok alatt akár automatikusan) - a vezető oldalán aszférikus - külső tükrök
Elektromosan behajtható külső visszapillantó tükrök
Fényezett karosszéria díszítőelemek (Recharge)
Futómű: dinamikus (V60)
Futómű: komfort (touring) (V60CC)
Hűtőmaszk "Plus" (Recharge)
Keréktárcsák: 5 Y-küllős 7x17" könnyűfém fekete "diamond cut" (gumiméret: 225/50 R17)
Keréktárcsák: 5 duplaküllős 8x18" könnyűfém fekete "diamond cut" (gumiméret: 235/45) (Recharge)
Krómdíszítés az oldalablakoknál
Négyévszakos gumiabroncsok
Színre fényezett külső tükrök, kilincsek és kerékjárati kiszélesítések
Színre fényezett küszöbök, ajtó alsó rész és lökhárítók
Tanksapka nélküli üzemanyag betöltő nyílás félretankolás gátlóval
Tetőcsomagtartó alapsín (integrált; fekete)
Tetőcsomagtartó alapsín (integrált; ezüst színű) (Recharge)
Tetőspoiler, integrált
A "PLUS" VÁLTOZAT TOVÁBBI FELSZERELÉSE A "CORE" VÁLTOZATHOZ KÉPEST
Belső világítás csomag - legmagasabb szint
tartalma: hangulatvilágítás hátul és az ajtókban; ajtózseb és kilincs világítás elöl-hátul; kilépő világítás elöl-hátul; olvasólámpa hátul; lábtérvilágítás hátul; italtartó világítás elöl; világítás a csomagtérajtóban
Bőrkormány alubetéttel és fényes fekete gombokkal
Dekorbetét: "Metal Mesh" fa (a középkonzol rolóján is)
Elektromosan állítható vezető- és első utasülés üléspozíció- és külső tükör memóriával
Első parkolóradar
Feketére fényezett külső tükörházak (Dark)
Fényezett karosszéria díszítőelemek
Gerinctámasz az első üléseken; 4 irányban elektromosan állítható
Hűtőmaszk "Inscription" (Bright) vagy "R-Design (Dark)
Kárpit: komfort bőr/vinyl (RA00)
Keréktárcsák: 5 multiküllős 8x18" könnyűfém fekete "diamond cut" (gumiméret: 235/45) (kód: 1233) (Bright)
Keréktárcsák: 5 küllős 8x18" könnyűfém fekete "diamond cut" (gumiméret: 235/45) (kód: 1234) (Dark)
Kihúzható combtámasz a vezető- és az első utasülésen (elektromos)
Krómdíszítéses kulcs
Tetőcsomagtartó alapsín (integrált; ezüst színű) (Bright)
Tetőcsomagtartó alapsín (integrált; fényes fekete színű) (Dark)
Tolatókamera

A "CROSS COUNTRY" VÁLTOZATOK TOVÁBBI/ELTÉRŐ FELSZERELÉSE A NEM "CROSS COUNTRY" VÁLTOZATOKHOZ KÉPEST
Cross Country hűtőmaszk
Fekete kerékjárati dobok
Fényes fekete ablakkeretek
Futómű: komfort (touring)
Keréktárcsák: 5 küllős 7,5x18" könnyűfém diamond cut fekete (gumiméret: 215/55) (kód: 1069)
Kormánykerék fényes fekete gombokkal
Krómdíszítéses kulcs
Lejtmenet vezérlés (HDC)
Tetőcsomagtartó alapsín (integrált; ezüst színű)

1. Típus:
2. CON szám:
3. Alvázszám:
4. Alapár:
5. Szín/kód:
6. Kárpit/kód:

V90 B4 Aut Ultimate Dark
145kw/197le
10185481
YV1PWK5V6P1191273
V90 B4 Aut Ultimate Dark
Holdfényezüst metál (735)
Szellőztetett bőr, fekete (RC00)

7. Extrafelszerelések:

360 fokos kamera

313 000 Ft

Helytakarékos pótkerék

70 000 Ft

Sötétített hátsó ajtó- és csomagtérüvegek

211 000 Ft

Masszázsfunkció az első ülésekhez

332 000 Ft

Bowers & Wilkins Premium hangrendszer

Modellév: 2023
Gyártási év: 2022
Üzemanyag: Dízel

24 290 000 Ft
420 000 Ft
996 000 Ft

1 266 000 Ft

8. Extrák:

3 608 000 Ft

9. Összesen:

27 898 000 Ft

10. Kedvezmény:

2 526 386 Ft

11. Mindösszesen:

25 371 614 Ft

12. Regisztrációs adó:

76 000 Ft

13. Összesen:

25 447 614 Ft

14. Árfolyamkorrekció:

1 263 386 Ft

15. Teljes ár:

26 711 000 Ft

Forgalomba helyeztetés költségei:
Forgalmi engedély/törzskönyv - illeték
Rendszámtábla - illeték
Vagyonszerzési illeték (nyílt végű lízing esetén a teljes illeték 25%-a)
Üzembehelyezési számla
Összesen

Rendelési feltételek:

12 000 Ft
8 500 Ft
123 250 Ft
150 000 Ft
293 750 Ft

Új autó megrendelése esetén a megrendelés időpontját megelőzően a gépkocsi teljes
vételárának 20%-át szükségeltetik megfizetni az autóház részére! A fennmaradó részét a
gépkocsi telephelyünkre történő szállításakor szükségeltetik! Átadási határidó: Előzetes
importőri visszaigazolás alapján, a telephelyünkre történő szállítást követő 5 munkanapon
belül!

Volvo V90 szériafelszereltség
BIZTONSÁGI ÉS VEZETŐTÁMOGATÓ RENDSZEREK
Baleset esetén az ajtózárak automatikus kioldása
Baleset után a rögzítőfék automatikus működtetése a többszörös ütközések elkerülése érdekében
Biztonsági kormányoszlop
Biztonsági övek becsatolására figyelmeztető jelzés az összes ülésre
Biztonsági övek elöl és hátul (hátul 3x), elöl állítható magassággal
Biztonsági rendszer: figyelmeztetés, vészfékezés és kormányzás rásegítés az ütközés elkerülése vagy erejének csökkentése érdekében akár sötétben is;
az ütközés teljesen elkerülhető járművek esetén 60 km/ó; kerékpárok esetén 50 km/ó; gyalogosok esetén 45 km/ó sebesség különbségig;
nagytestű állatok esetén max. 15 km/ó a sebesség csökkentés. A rendszer 4 km/ó sebesség felett működik.
Connected Safety (csak működő internet kapcsolat esetén)
Csomagrögzítő szemek (4 db) és szatyortartó fülek (4 db) a csomagtérben
Driver Assist (adaptív tempomat - ACC, vetített kijelzőnél követési távolságra figyelmeztetés, előzési segéd, vezetéstámogatás 130 km/ó-ig, elindulásra figyelmeztetés, vészleállás funkció)

Driver Awareness (holttérfigyelő információs rendszer kormányzás rásegítéses sávváltás (12 km/ó felett) és automatikusan fékező kitolatás asszisztenssel, valamint egy rendszerrel,
mely az övfeszítőkkel és álló jármű esetén a fék használatával csökkenti a baleset súlyosságát, ha a járműbe hátulról egy másik jármű belerohan)
Elalvásra figyelmeztető rendszer (Driver Alert)
Elékanyarodást megakadályozó rendszer útkereszteződésekben, 10 km/ó felett. Ha az ütközés nem elkerülhető, az első övek megfeszülnek.
Elektromos rögzítőfék visszagurulás gátlóval (HSA)
Elektronikus differenciálzár
Elektronikusan vezérelt összkerékhajtás (AWD változatoknál)
Elgurulás gátló (megállás után rögzíti az autót a fékpedál felengedése után is)
Elsősegélydoboz és elakadásjelző háromszög (gyári)
ESC - elektronikus menetstabilizáló: kitörés-, alulkormányzás-, dőlés- és kipörgésgátló, utánfutó stabilizáló előkészítés, nyomatékvektor szabályozás, motorfékszabályzó
Fejtámlák elöl és hátul (hátul 3x); a hátsó szélső fejtámlák ledönthetők
Fékezési vezérlőegység (ABS, vészfékasszisztens, elektronikus fékerőelosztó; készenléti fékrendszer, automatikus rögzítőfék)
Fékpedál automatikus kioldása baleset esetén
Fényszórók a fényviszonyoktól függő automatikus be- és kikapcsolással
Frontális ütközés következményeit fékezéssel csökkentő rendszer (Oncoming Mitigation by Braking)
Frontális ütközést elkerülő, aktív kormányzás (Oncoming Lane Mitigation); 60-140 km/ó között

Függönylégzsák (IC) elöl-hátul, mindkét oldalon
Guminyomás ellenőrző rendszer (algoritmusos)
Gyalogosvédelmi rendszer (PPS)
Gyermekzár a hátsó ajtókon (elektromos)
IDIS - intelligens vezetőtájékoztató rendszer
Irányjelzők (LED-es) a külső tükrökben; komfort funkcióval
ISOFIX gyerekülés rögzítési pontok a hátsó szélső üléseknél
Kiégett izzóra és nyitott ajtóra vagy motorháztetőre figyelmeztető jelzés a műszerfalon
Közlekedési tábla felismerő rendszer (RSI)
Külső hangszórók a gyalogosok és kerékpárosok védelmére (Recharge)
Külső hőmérő
Légzsákok elöl ütközési energiától függő intelligens vezérléssel
Lejtmenet vezérlés (HDC) (V90CC)
Oldallégzsákok az első ülésekben
Öv alá becsúszást gátló ülések elöl és hátul
Överőhatároló elöl és hátul (a szélső üléseknél kétfokozatú); pirotechnikai övfeszítők elöl és hátul (3x), veszély esetén elöl automatikus elektronikus öv-előfeszítővel
Sávtartó asszisztens (LKA) 65-180 km/ó között
Sebességfüggő elektromos szervokormány
Sebességhatároló
Szellőztetett tárcsafékek elöl-hátul
Térdlégzsák a vezetőnél
Tolatóradar automatikus fékezéssel
Utasoldali légzsák és övfeszítő kikapcsolható (PACOS)
Útelhagyás esetére szolgáló biztonsági rendszer (Run-off Road Protection) (automatikusan megfeszülő biztonsági övek és energiaelnyelő üléspárnák elöl)
Útelhagyást megakadályozó rendszer (Run-off Road Mitigation) 65-140 km/ó között
Vészféklámpák automatikus vészvillogóval; LED-es pótféklámpa
Volvo On Call rendszer
WHIPS - ostorcsapás-nyaksérülés elleni védelem az első üléseken
VAGYONBIZTONSÁGI FELSZERELÉS
Ajtók automatikus zárása elindulás után
Csomagtérroló (félautomata)
Elektronikus indításgátló
Kisérőfény és üdvözlő fény
Kulcs nélküli nyitás/zárás; lábmozdulatra nyíló/záródó csomagtérajtó; talajmegvilágítás a kilincsekben
Riasztóberendezés előkészítés
Távirányítós központi zár komfort nyitás-zárás funkcióval, visszajelző diódával az első ajtókban és pánikriasztás-funkcióval
VILÁGÍTÁS ÉS KILÁTÁS
Ablaktörlőbe integrált ablakmosó fúvókák elöl
Esőérzékelős ablaktörlő
Fényszóró magasságállítás (automatikus)
LED-es fényszórók (aktív = automatikus tompítás szembejövő forgalom esetén) LED-es nappali menetjelző lámpákkal
CSOMAGTÉR
12V csatlakozó a csomagtérben
Bevásárlótáska-tartó a csomagtérben
Csomagtérháló
Csomagtérvilágítás mindkét oldalon
Elektromosan működtethető csomagtérajtó programozható nyitási magassággal és automatikus lezárással
Fém küszöbvédő a csomagtérajtónál
Gumijavító készlet
Rakodórekesz a csomagtér padlója alatt

Síalagút
ÜLÉSEK
Állítható magasságú (elektromos) és dőlésű első ülések
Elektromosan ledönthető fejtámlák hátul (csak a két szélső)
Gerinctámasz az első üléseken; 2 irányban elektromosan állítható
Kárpit: komfort bőr/vinyl (RA00)
Könyöktámasz hátul két italtartóval
Osztottan (60/40) dönthető hátsó üléstámla
KLÍMA
Aktív utastérszűrő rendszer (AQS) páraérzékelővel, automatikus szellőztetéssel és PM2.5 részecskeszűrővel
Elektronikusan vezérelt légkondicionáló (ECC) 2 zónás hőmérséklet beállítással
Előklímatizálás és parkolási klíma
Szellőzőnyílások a "B" oszlopon
Színezett, hővédő ablaküvegek
BELSŐ FELSZERELÉS
12V elektromos csatlakozó és 2 USB C csatlakozó a középkonzolon
9"-os érintőképernyő a középkonzolon
Ajtónyitás két fokozatban
Állítható magasságú és mélységű 3 küllős többfunkciós műbőr kormánykerék alubetéttel
Audio rendszer: "High Performance" (rádió, DAB+, 220 Watt, 10 hangszóró) integrált Bluetooth kapcsolattal, tetőantennával
Automatikusan sötétedő belső és külső visszapillantó tükrök
Belső küszöbök elöl, alumínium "Volvo" emblémával
Belső világítás csomag - emelt szint (fehér hangulatvilágítás elöl-hátul; középkonzol világítás elöl-hátul; kilépővilágítás az ajtókban elöl)
Dekorbetét: kockás (checkered) alumínium
Digital Services (Google Assistant, Google Maps, Google Play Store, a Volvo Car App távoli funkciói) + android alapú infotainment rendszer integrált internetkapcsolattal, 4 éves előfizetéssel

Digitális adaptív műszeregység 12,3" TFT kijelzővel; 2. generáció
Elektromos ablakemelők elöl és hátul auto up és auto down funkcióval
Fűthető hátsó szélvédő (a menűrendszerben programozható)
Induktív okostelefon töltő (Recharge: nem)
Info-center
Kabátakasztók a hátsó kapaszkodóknál és a B oszlopoknál
Kártyatartó a szélvédőn
Kesztyűtartó világítás
Könyöktámasz elöl rolós rakodórekesszel és italtartókkal
Krómdíszítéses kulcs (V90CC)
Kulcs nélküli indítás
Lábtér világítás elöl mindkét oldalon
Olvasólámpák elöl és hátul
Piperetükör a vezető és az utas oldalán világítással és kártyatartóval
Rakodóháló az első ülések háttámláján
Start/Stop automatika
Személyre szabható funkciók a menürendszer segítségével
Szöveges üzenet küldő rendszer magyarul
Textilszőnyeg garnitúra
Utastér világítás
KÜLSŐ FELSZERELÉS
Elektromosan állítható és fűthető (+7 fok alatt akár automatikusan) - a vezető oldalán aszférikus - külső tükrök
Elektromosan behajtható külső visszapillantó tükrök
Első parkolóradar
Fényes fekete ablakkeretek (V90CC)

Futómű: dinamikus (V90)
Futómű: komfort (touring) (V90CC)
Hátsó lökhárító - Cross Country (V90CC)
Hűtőmaszk - Cross Country (V90CC)
Keréktárcsák: 5 duplaküllős 8x18" könnyűfém ezüstszínű (gumiméret: 245/45) (V90) (kód: 1143)
Keréktárcsák: 5 V-küllős 7,5x19" könnyűfém grafitszínű "diamond cut" (gumiméret: 235/50) (V90CC) (kód: 1168)
Krómdíszítés az oldalablakoknál (V90)
Színre fényezett külső tükrök, kilincsek és (V90CC kivételével) kerékjárati kiszélesítések
Színre fényezett küszöbök, ajtó alsó rész és lökhárítók (V90)
Tanksapka nélküli üzemanyag betöltő nyílás félretankolás gátlóval
Tetőcsomagtartó alapsín (integrált; ezüst színű) (V90CC)
Tetőcsomagtartó alapsín (integrált; fekete színű) (V90)
Tetőspoiler, integrált
Tolatókamera
A "PLUS" VÁLTOZAT TOVÁBBI FELSZERELÉSE A "CORE" VÁLTOZATHOZ KÉPEST
Audio: Harman Kardon "Premium Sound" multimédia rendszer (tartalma: Dolby Pro-Logic II Surround® rendszer, rádió, 9" kijelző, 600W összteljesítmény, 13 hangszóró + subwoofer)
Belső küszöb alumínium "Volvo" emblémával és világítással (Recharge esetén "Recharge" embléma)
Belső világítás csomag - legmagasabb szint
tartalma: színes hangulatvilágítás elöl-hátul; ajtózseb és kilincs világítás elöl-hátul; hangulatvilágítás az ajtókban; küszöbvilágítás elöl-hátul; kilépővilágítás hátul; hangulatvilágítás a műszerfalon;
lábtérvilágítás hátul; italtartó világítás elöl; világítás a csomagtérajtóban
Bőrkormány alubetéttel (a bőr színe harmonizál az utastér színével) és fényes fekete gombokkal
Elektromos hütőfolyadék fűtés (HVCH) az utastér gyors felfűtésére (Recharge)
Elektromosan állítható vezető- és első utasülés üléspozíció- és külső tükör memóriával
Feketére fényezett külső tükörházak (Dark)
Fényes fekete díszítés az oldalablakoknál (Dark; V90CC)
Fűthető első ülések
Fűthető hátsó ülések (csak a két szélső)
Fűthető kormánykerék
Gerinctámasz az első üléseken; 4 irányban elektromosan állítható
Hűtőmaszk "CC" (V90CC)
Hűtőmaszk "Plus" (V90)
Karosszéria díszítőelemek "Plus"
Keréktárcsák: 10 küllős 8,5x19" könnyűfém fekete "diamond cut" (gumiméret: 255/40) (V90) (kód: 1142) (Recharge: nem)
Keréktárcsák: 8 küllős 8,5x19" könnyűfém fekete "diamond cut" (gumiméret: 255/40) (V90) (kód: 1251) (Recharge)
Kihúzható combtámasz a vezető- és az első utasülésen (elektromos)
Krómdíszítéses kulcs (V90)
Napfényvédő roló a hátsó ajtókon (manuális)
Textilszőnyeg garnitúra "Plus" (V90CC esetén nem)
Vinyl borítás a műszerfalon és az ajtópaneleken
AZ "ULTIMATE" VÁLTOZAT TOVÁBBI FELSZERELÉSE A "PLUS" VÁLTOZATHOZ KÉPEST
Elektronikusan vezérelt légkondicionáló (ECC) 4 zónás hőmérséklet beállítással (Recharge: nem)
Fényszórómosó
Grafikus vetített kijelző (Head up display)
Kanyarfényszórók (2x30 fok) és adaptív funkció (20 km/h felett) a LED-es fényszórókhoz
Ködfényszórók (LED) kanyarbevilágító funkcióval (Recharge: nem)
Panoráma laminált napfénytető elektromos automata napfényvédő-rolóval

1. Típus:
2. CON szám:
3. Alvázszám:

V90 B5 Awd modellek Plus Bright
10310880
YV1PWK2V5P1191561

184/kw/235le

Modellév: 2023
Gyártási év: 2022
Üzemanyag: Dízel

4. Alapár:
5. Szín/kód:
6. Kárpit/kód:

V90 B5 Awd mild hybrid Dízelmotoros modellek Plus Bright
Kristályfehér gyöngyház (707)
Szellőztetett bőr, borostyán (RC20)

7. Extrafelszerelések:

360 fokos kamera

313 000 Ft

Helytakarékos pótkerék

70 000 Ft

Sötétített hátsó ajtó- és csomagtérüvegek

211 000 Ft

24 590 000 Ft
770 000 Ft
996 000 Ft

8. Extrák:

2 360 000 Ft

9. Összesen:

26 950 000 Ft

10. Kedvezmény:

2 565 192 Ft

11. Mindösszesen:

24 384 808 Ft

12. Regisztrációs adó:

76 000 Ft

13. Összesen:

24 460 808 Ft

14. Árfolyamkorrekció:

1 095 192 Ft

15. Teljes ár:

25 556 000 Ft

Forgalomba helyeztetés költségei:
Forgalmi engedély/törzskönyv - illeték
Rendszámtábla - illeték
Vagyonszerzési illeték (nyílt végű lízing esetén a teljes illeték 25%-a)
Üzembehelyezési számla
Összesen

Rendelési feltételek:

12 000 Ft
8 500 Ft
156 400 Ft
150 000 Ft
326 900 Ft

Új autó megrendelése esetén a megrendelés időpontját megelőzően a gépkocsi teljes
vételárának 20%-át szükségeltetik megfizetni az autóház részére! A fennmaradó részét a
gépkocsi telephelyünkre történő szállításakor szükségeltetik! Átadási határidó: Előzetes
importőri visszaigazolás alapján, a telephelyünkre történő szállítást követő 5 munkanapon
belül!

Volvo V90 szériafelszereltség
BIZTONSÁGI ÉS VEZETŐTÁMOGATÓ RENDSZEREK
Baleset esetén az ajtózárak automatikus kioldása
Baleset után a rögzítőfék automatikus működtetése a többszörös ütközések elkerülése érdekében
Biztonsági kormányoszlop
Biztonsági övek becsatolására figyelmeztető jelzés az összes ülésre
Biztonsági övek elöl és hátul (hátul 3x), elöl állítható magassággal
Biztonsági rendszer: figyelmeztetés, vészfékezés és kormányzás rásegítés az ütközés elkerülése vagy erejének csökkentése érdekében akár sötétben is;
az ütközés teljesen elkerülhető járművek esetén 60 km/ó; kerékpárok esetén 50 km/ó; gyalogosok esetén 45 km/ó sebesség különbségig;
nagytestű állatok esetén max. 15 km/ó a sebesség csökkentés. A rendszer 4 km/ó sebesség felett működik.
Connected Safety (csak működő internet kapcsolat esetén)
Csomagrögzítő szemek (4 db) és szatyortartó fülek (4 db) a csomagtérben

Driver Assist (adaptív tempomat - ACC, vetített kijelzőnél követési távolságra figyelmeztetés, előzési segéd, vezetéstámogatás 130 km/ó-ig, elindulásra figyelmeztetés, vészleállás funkció)
Driver Awareness (holttérfigyelő információs rendszer kormányzás rásegítéses sávváltás (12 km/ó felett) és automatikusan fékező kitolatás asszisztenssel, valamint egy rendszerrel,
mely az övfeszítőkkel és álló jármű esetén a fék használatával csökkenti a baleset súlyosságát, ha a járműbe hátulról egy másik jármű belerohan)
Elalvásra figyelmeztető rendszer (Driver Alert)
Elékanyarodást megakadályozó rendszer útkereszteződésekben, 10 km/ó felett. Ha az ütközés nem elkerülhető, az első övek megfeszülnek.
Elektromos rögzítőfék visszagurulás gátlóval (HSA)
Elektronikus differenciálzár
Elektronikusan vezérelt összkerékhajtás (AWD változatoknál)
Elgurulás gátló (megállás után rögzíti az autót a fékpedál felengedése után is)
Elsősegélydoboz és elakadásjelző háromszög (gyári)
ESC - elektronikus menetstabilizáló: kitörés-, alulkormányzás-, dőlés- és kipörgésgátló, utánfutó stabilizáló előkészítés, nyomatékvektor szabályozás, motorfékszabályzó
Fejtámlák elöl és hátul (hátul 3x); a hátsó szélső fejtámlák ledönthetők
Fékezési vezérlőegység (ABS, vészfékasszisztens, elektronikus fékerőelosztó; készenléti fékrendszer, automatikus rögzítőfék)
Fékpedál automatikus kioldása baleset esetén
Fényszórók a fényviszonyoktól függő automatikus be- és kikapcsolással
Frontális ütközés következményeit fékezéssel csökkentő rendszer (Oncoming Mitigation by Braking)
Frontális ütközést elkerülő, aktív kormányzás (Oncoming Lane Mitigation); 60-140 km/ó között
Függönylégzsák (IC) elöl-hátul, mindkét oldalon
Guminyomás ellenőrző rendszer (algoritmusos)
Gyalogosvédelmi rendszer (PPS)
Gyermekzár a hátsó ajtókon (elektromos)
IDIS - intelligens vezetőtájékoztató rendszer
Irányjelzők (LED-es) a külső tükrökben; komfort funkcióval
ISOFIX gyerekülés rögzítési pontok a hátsó szélső üléseknél
Kiégett izzóra és nyitott ajtóra vagy motorháztetőre figyelmeztető jelzés a műszerfalon
Közlekedési tábla felismerő rendszer (RSI)
Külső hangszórók a gyalogosok és kerékpárosok védelmére (Recharge)
Külső hőmérő
Légzsákok elöl ütközési energiától függő intelligens vezérléssel
Lejtmenet vezérlés (HDC) (V90CC)
Oldallégzsákok az első ülésekben
Öv alá becsúszást gátló ülések elöl és hátul
Överőhatároló elöl és hátul (a szélső üléseknél kétfokozatú); pirotechnikai övfeszítők elöl és hátul (3x), veszély esetén elöl automatikus elektronikus öv-előfeszítővel
Sávtartó asszisztens (LKA) 65-180 km/ó között
Sebességfüggő elektromos szervokormány
Sebességhatároló
Szellőztetett tárcsafékek elöl-hátul
Térdlégzsák a vezetőnél
Tolatóradar automatikus fékezéssel
Utasoldali légzsák és övfeszítő kikapcsolható (PACOS)
Útelhagyás esetére szolgáló biztonsági rendszer (Run-off Road Protection) (automatikusan megfeszülő biztonsági övek és energiaelnyelő üléspárnák elöl)
Útelhagyást megakadályozó rendszer (Run-off Road Mitigation) 65-140 km/ó között
Vészféklámpák automatikus vészvillogóval; LED-es pótféklámpa
Volvo On Call rendszer
WHIPS - ostorcsapás-nyaksérülés elleni védelem az első üléseken
VAGYONBIZTONSÁGI FELSZERELÉS
Ajtók automatikus zárása elindulás után
Csomagtérroló (félautomata)
Elektronikus indításgátló
Kisérőfény és üdvözlő fény

Kulcs nélküli nyitás/zárás; lábmozdulatra nyíló/záródó csomagtérajtó; talajmegvilágítás a kilincsekben
Riasztóberendezés előkészítés
Távirányítós központi zár komfort nyitás-zárás funkcióval, visszajelző diódával az első ajtókban és pánikriasztás-funkcióval
VILÁGÍTÁS ÉS KILÁTÁS
Ablaktörlőbe integrált ablakmosó fúvókák elöl
Esőérzékelős ablaktörlő
Fényszóró magasságállítás (automatikus)
LED-es fényszórók (aktív = automatikus tompítás szembejövő forgalom esetén) LED-es nappali menetjelző lámpákkal
CSOMAGTÉR
12V csatlakozó a csomagtérben
Bevásárlótáska-tartó a csomagtérben
Csomagtérháló
Csomagtérvilágítás mindkét oldalon
Elektromosan működtethető csomagtérajtó programozható nyitási magassággal és automatikus lezárással
Fém küszöbvédő a csomagtérajtónál
Gumijavító készlet
Rakodórekesz a csomagtér padlója alatt
Síalagút
ÜLÉSEK
Állítható magasságú (elektromos) és dőlésű első ülések
Elektromosan ledönthető fejtámlák hátul (csak a két szélső)
Gerinctámasz az első üléseken; 2 irányban elektromosan állítható
Kárpit: komfort bőr/vinyl (RA00)
Könyöktámasz hátul két italtartóval
Osztottan (60/40) dönthető hátsó üléstámla
KLÍMA
Aktív utastérszűrő rendszer (AQS) páraérzékelővel, automatikus szellőztetéssel és PM2.5 részecskeszűrővel
Elektronikusan vezérelt légkondicionáló (ECC) 2 zónás hőmérséklet beállítással
Előklímatizálás és parkolási klíma
Szellőzőnyílások a "B" oszlopon
Színezett, hővédő ablaküvegek
BELSŐ FELSZERELÉS
12V elektromos csatlakozó és 2 USB C csatlakozó a középkonzolon
9"-os érintőképernyő a középkonzolon
Ajtónyitás két fokozatban
Állítható magasságú és mélységű 3 küllős többfunkciós műbőr kormánykerék alubetéttel
Audio rendszer: "High Performance" (rádió, DAB+, 220 Watt, 10 hangszóró) integrált Bluetooth kapcsolattal, tetőantennával
Automatikusan sötétedő belső és külső visszapillantó tükrök
Belső küszöbök elöl, alumínium "Volvo" emblémával
Belső világítás csomag - emelt szint (fehér hangulatvilágítás elöl-hátul; középkonzol világítás elöl-hátul; kilépővilágítás az ajtókban elöl)
Dekorbetét: kockás (checkered) alumínium
Digital Services (Google Assistant, Google Maps, Google Play Store, a Volvo Car App távoli funkciói) + android alapú infotainment rendszer integrált internetkapcsolattal, 4 éves előfizetéssel
Digitális adaptív műszeregység 12,3" TFT kijelzővel; 2. generáció
Elektromos ablakemelők elöl és hátul auto up és auto down funkcióval
Fűthető hátsó szélvédő (a menűrendszerben programozható)
Induktív okostelefon töltő (Recharge: nem)
Info-center
Kabátakasztók a hátsó kapaszkodóknál és a B oszlopoknál
Kártyatartó a szélvédőn
Kesztyűtartó világítás

Könyöktámasz elöl rolós rakodórekesszel és italtartókkal
Krómdíszítéses kulcs (V90CC)
Kulcs nélküli indítás
Lábtér világítás elöl mindkét oldalon
Olvasólámpák elöl és hátul
Piperetükör a vezető és az utas oldalán világítással és kártyatartóval
Rakodóháló az első ülések háttámláján
Start/Stop automatika
Személyre szabható funkciók a menürendszer segítségével
Szöveges üzenet küldő rendszer magyarul
Textilszőnyeg garnitúra
Utastér világítás
KÜLSŐ FELSZERELÉS
Elektromosan állítható és fűthető (+7 fok alatt akár automatikusan) - a vezető oldalán aszférikus - külső tükrök
Elektromosan behajtható külső visszapillantó tükrök
Első parkolóradar
Fényes fekete ablakkeretek (V90CC)
Futómű: dinamikus (V90)
Futómű: komfort (touring) (V90CC)
Hátsó lökhárító - Cross Country (V90CC)
Hűtőmaszk - Cross Country (V90CC)
Keréktárcsák: 5 duplaküllős 8x18" könnyűfém ezüstszínű (gumiméret: 245/45) (V90) (kód: 1143)
Keréktárcsák: 5 V-küllős 7,5x19" könnyűfém grafitszínű "diamond cut" (gumiméret: 235/50) (V90CC) (kód: 1168)
Krómdíszítés az oldalablakoknál (V90)
Színre fényezett külső tükrök, kilincsek és (V90CC kivételével) kerékjárati kiszélesítések
Színre fényezett küszöbök, ajtó alsó rész és lökhárítók (V90)
Tanksapka nélküli üzemanyag betöltő nyílás félretankolás gátlóval
Tetőcsomagtartó alapsín (integrált; ezüst színű) (V90CC)
Tetőcsomagtartó alapsín (integrált; fekete színű) (V90)
Tetőspoiler, integrált
Tolatókamera
A "PLUS" VÁLTOZAT TOVÁBBI FELSZERELÉSE A "CORE" VÁLTOZATHOZ KÉPEST
Audio: Harman Kardon "Premium Sound" multimédia rendszer (tartalma: Dolby Pro-Logic II Surround® rendszer, rádió, 9" kijelző, 600W összteljesítmény, 13 hangszóró + subwoofer)
Belső küszöb alumínium "Volvo" emblémával és világítással (Recharge esetén "Recharge" embléma)
Belső világítás csomag - legmagasabb szint
tartalma: színes hangulatvilágítás elöl-hátul; ajtózseb és kilincs világítás elöl-hátul; hangulatvilágítás az ajtókban; küszöbvilágítás elöl-hátul; kilépővilágítás hátul; hangulatvilágítás a műszerfalon;
lábtérvilágítás hátul; italtartó világítás elöl; világítás a csomagtérajtóban
Bőrkormány alubetéttel (a bőr színe harmonizál az utastér színével) és fényes fekete gombokkal
Elektromos hütőfolyadék fűtés (HVCH) az utastér gyors felfűtésére (Recharge)
Elektromosan állítható vezető- és első utasülés üléspozíció- és külső tükör memóriával
Feketére fényezett külső tükörházak (Dark)
Fényes fekete díszítés az oldalablakoknál (Dark; V90CC)
Fűthető első ülések
Fűthető hátsó ülések (csak a két szélső)
Fűthető kormánykerék
Gerinctámasz az első üléseken; 4 irányban elektromosan állítható
Hűtőmaszk "CC" (V90CC)
Hűtőmaszk "Plus" (V90)
Karosszéria díszítőelemek "Plus"
Keréktárcsák: 10 küllős 8,5x19" könnyűfém fekete "diamond cut" (gumiméret: 255/40) (V90) (kód: 1142) (Recharge: nem)

Keréktárcsák: 8 küllős 8,5x19" könnyűfém fekete "diamond cut" (gumiméret: 255/40) (V90) (kód: 1251) (Recharge)
Kihúzható combtámasz a vezető- és az első utasülésen (elektromos)
Krómdíszítéses kulcs (V90)
Napfényvédő roló a hátsó ajtókon (manuális)
Textilszőnyeg garnitúra "Plus" (V90CC esetén nem)
Vinyl borítás a műszerfalon és az ajtópaneleken

