
Volvo XC90 2.0 TDI 140kw aut. 2.0 140kW aut
http://approved.audi.lt/lt/vehicle/10212160/volvo-xc90-20-tdi-140kw-aut-20-140kw-aut/

Pagrindiniai automobilio duomenys

VIN kodas: YV1LCA8BDG1081007 Variklio tūris: 2000 cm³
Valstybiniai numeriai: MI1930 Galia: 190 Ag (140 kW)
Pirma registracija: 04/2016 Varantieji ratai:

Rida: 94 470 km Pavarų dėžė: Automatinė pavarų dėžė
Techninė apžiūra: 06/2022 Kuro tipas: dyzelis
Durys: 4/5 durys Kuro sąnaudos:

Spalva: raudona CO2 emisija:

Pardavėjo informacija

Moller Auto Rīga
S. Eizenšteina 10

Rīga LV-1079

Latvija

Ingars Trokša
El. paštas: ingars.troksa@moller.lv

Mob.: +37128679669

Edvards Rīgerts
El. paštas: edvards.rigerts@moller.lv

Mob.: +37127307788



Pavarų dėžė

• Automatinė pavarų dėžė

Saugumas ir apsauga

• Elektromechaninis vairo stiprintuvas

• ABS sistema

• Stabilizavimo sistema ESP

• Stabilizavimo sistema ESC

• Traukos valdymas EDS/ASR

• Elektromechaninis stovėjimo stabdys

• "Auto Hold" funkcija

• Trečias stabdžių žibintas

• ISOFIX vaikiškų kėdučių tvirtinimai

• Centrinio užrakto sistema "Keyless Entry"

• Signalizacija su automobilio vidaus apsauga ir apsauga
nuo nutempimo

• Lietaus sensorius

Pagalbos sistemos

• Automatinis atstumo reguliavimas

• Greičio ribotuvas

• Persirikiavimo į kitą eismo juostą asistentas "Side Assist"

• Eismo juostos išlaikymo asistentas "Lane Assist"

• High beam control "Light Assist"

• 360° vaizdo kameros

Padangos ir ratlankiai

• Lengvojo lydinio ratlankiai

Žibintai

• Matriciniai šviesos diodų priekiniai žibintai

Multimedija

• Radijo sistema

• Jutiklinis ekranas

• SD kortelių skaitytuvas

• USB sąsaja

• App Connect

• Navigacijos sistema

• "Bluetooth" sąsaja

• Mobiliojo telefono sąsaja

Sėdynės

• Odiniai sėdynių apmušalai

• Komfortiškos sėdynės

• Šildomos priekinės ir galinės sėdynės

• Elektra nustatomos sėdynės su atmintimi

Interjeras/komfortas

• Multifunkcinis vairas

• Sportinis vairas

• Reguliuojamas vairas

• Vairas su pavarų perjungimu

• Oda aptraukta pavarų perjungimo svirties rankena

• Gėrimų laikikliai

• Elektriniai langų kėlikliai priekyje

• Elektriniai langų kėlikliai priekyje ir gale

• Tonuoti stiklai

• Šildomas galinis stiklas

• Elektra atidaromas galinis dangtis

• Elektra nustatomi veidrodžiai

• Šildomi veidrodžiai

• Prilenkiami veidrodžiai

Klimatas

• Automatinis oro kondicionierius "Climatronic"

Kita įranga

• Registration package










