Volvo S90 I (1997-1998)
T8 AWD Plug-In Hybrid R-Design VolvoCarPlichtaGdynia
FV23
264 900 PLN brutto
Wersja

Rok produkcji
2019

Nadwozie
sedan (limuzyna)

Paliwo

Poj. silnika
2.0

Moc silnika
320 KM

Przebieg
16 120 km

Skrzynia biegów
automatyczna

Liczba drzwi
4

Napęd
4x4_automat

Kolor
biały

VIN

WYPOSAŻENIE
NUMER OFERTY
AKL16TGBG

DANE KONTAKTOWE

ABS

asystent pasa ruchu

czujnik martwego pola

czujniki deszczu

czujniki parkowania - przód

czujniki parkowania - tył

kamera cofania

kontrola trakcji (ASR)

poduszka pow. kierowcy

poduszka pow. pasażera

stabilizacja toru jazdy (ESP)

uchwyt ISOFIX

światła do jazdy dziennej

HUD (wyświetlacz przezierny)

elektrochromatyczne lusterka boczne

elektrochromatyczne lusterko wsteczne

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

81-006 Gdynia,
ul. Morska 314

elektryczne szyby tylne

elektrycznie ustawiane fotele

tel: 601 975 629

kierownica wielofunkcyjna

klimatyzacja: automatyczna

podgrzewana tylna szyba

podgrzewane fotele

radio fabryczne z MP3

regulowane zawieszenie

system start-stop

tempomat

tempomat aktywny

wspomaganie kierownicy

aluminiowe felgi

autoalarm

bluetooth

centralny zamek

dach szklany - panoramiczny

gniazdo USB

immobiliser

komputer pokładowy

nawigacja satelitarna

przyciemniane szyby

szyberdach

światła LED

INFORMACJE DODATKOWE
bezwypadkowy

pierwszy właściciel

serwisowany w ASO

OPIS POJAZDU

Volvo Car Plichta Gdynia Mamy do zaoferowania: Volvo S90 T8 AWD Plug-In Hybrid
R-Design 320 KM + 87 KM
CENA KATALOGOWA: 436 740 ZŁ CENA REGULARNA: 264 900 ZŁ CENA
PROMOCYJNA: 259 900 ZŁ ! KORZYŚĆ: 176 840 ZŁ ! *cena promocyjna obowiązuje

do końca miesiąca
Prezentowany egzemplarz należy do programu Volvo Selekt:
Satysfakcja i zaufanie, każdy kupiony egzemplarz w Volvo Selekt możesz wymienić w przeciągu 30 dni lub
przed przejechaniem 1500km
Gwarancja, bezpieczeństwo na okres 12 miesięcy
Assistance przez całą dobę 7 dni w tygodniu
kompleksowa kontrola Volvo Selekt (100 punktów kontrolnych)

Oferujemy preferencyjne warunki finansowania oraz ubezpieczenia:
leasing od 24 do 72 miesięcy
kredyt oraz pożyczka leasingowa do 10 lat (możliwość wcześniejszej spłaty)

Dodatkowo oferujemy:
załatwienie wszelkich formalności związanych z zakupem samochodu zdalnie bez wychodzenia z domu
możliwość umówienia oględzin za pomocą rozmowy wideo jesteśmy dostępni do Państwa dyspozycji w
aplikacji mobilnej WhatsApp
dostarczymy Twoje nowe Volvo pod drzwi Twojego domu koszt transportu samochodu do ustalenia

JAKOŚĆ GWARANTOWANA !
Oferujemy też możliwość pozostawienia dotychczas użytkowanego auta w
rozliczeniu, nawet jeśli jest ono objęte kredytem. Bezpłatna wycena!
Zapraszamy na jazdę próbną:
Leszek Kurczyk Tel. 605 115 113
Kasper Buczkowski Tel. 885 267 524
Mateusz Chadrjan Tel. 601 975 629
Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66kc. Podane dane maja charakter
wyłącznie informacyjny. Zapis ten został zawarty ze względu na możliwość nie
zamierzonych pomyłek.
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