SIA"Mūsa Motors Rīga"
VOLVO oficiālais pārstāvis Latvijā
Skanstes iela 33, Rīga, LV-1013
PVN reģ. Nr LV40003161493
Modeļa gads

2020

Šasijas Nr.

Jauns automobilis
V90CC Plus
YV1PZA8TCL1111185
Cena ar PVN
€ 57 789

Modelis:
V90CC Plus
Dzinējs, kārba, piedziņa: D4 2.0 dīzelis 190zs Plus AT8 AWD
Modeļa kods:
236 A8 17 0 C 1 19
Krāsa:
492
Metāliska krāsa Savile Grey
Interjers:
RA02
Melna Moritz ādas salona apdare, komforta sēdekļi
Papildaprīkojums*
Kods
Nosaukums

€ 968
€0
Cena ar PVN
€0

MCND1
11
63
273
869

NORDIC
Apsildāmi priekšējie sēdekļi
Apsildāmas logu apmazgātāju sprauslas
Pirmsventilēšanas un paildzinātas apsildes funkcija pēc dzinēja izslēgšanas
Apsildāma stūre

MCY9G
65
114
140
346
390
603
645
691
790
896

EDITION
Priekšējo lukturu augstspiediena mazgātāji
Bērnu drošības slēdzis aizmugures durvīs
Volvo Guard signalizācija ar kustības un līmeņa sensoriem
Somu turētājs bagāžas nodalījumā
Elektriski nolokāmi aizmugures sēdekļu galvas balsti
"Aklo" zonu kontroles un informācijas sistēma BLIS
Adaptīvie LED priekšējie lukturi
Parkošanās sensori priekšā un aizmugurē
Atpakaļskata kamera
Bezatslēgas piekļuve, vadīšana un bagāžas nodalījuma atvēršana

€ 3 600

16
151
165
537
871
900426
WINTER

LED miglas lukturi ar pagriezienu apgaismojumu
Vieglmetāla riteņi R19 6-doublespoke Diamond Cut/Black Matt Tech
Pagaidu rezerves ritenis
Latviešu valoda instrumentu panelī
Elektriski apsildāms vējstikls
Lietotāja instrukcija latviešu valodā
Ziemas riteņu komplekts

€ 242
€ 1 089
€ 182
€0
€ 222
€0
€ 3 000

Cena bez PVN
PVN (21%)
Cena ar PVN
Gala cena bez PVN
PVN (21%)
Gala cena ar PVN
Ieguvums

€ 55 448
€ 11 644
€ 67 092
€ 40 488
€ 8 502
€ 48 990

€ 18 102

* Papildaprīkojums var aizstāt daļu no pamata aprīkojuma

Versija 12.06.2020.

SIA"Mūsa Motors Rīga"
VOLVO oficiālais pārstāvis Latvijā
Skanstes iela 33, Rīga, LV-1013
PVN reģ. Nr LV40003161493
Volvo V90CC Plus pamata aprīkojums
Divu zonu elektroniskā klimata kontrole
Iekšējā gaisa kvalitātes sistēma
Mitruma sensors
Pirmsventilēšanas un paildzinātas apsildes funkcija pēc
dzinēja izslēgšanas
Standarta tālvadības pults
Centrālās atslēgas slēdzis ar gaismas indikatoru
priekšējās durvīs
Rūdīta stikla sānu un aizmugurējie logi
12,3 collu digitālais instrumentu panelis
Manuāli regulējams vadītāja sēdeklis ar elektriski
regulējamu augstumu
Manuāli regulējams priekšējais pasažiera sēdeklis ar
regulējamu augstumu
Divu virzienu elektriski regulējams atzveltnes izliekums
Manuāli nolokāma otrā sēdekļu rinda
Fiksēti aizmugurējo ārējo sēdekļu galvas balsti
Dekoratīvi salona apdares elementi "Black Walnut"
Apgaismoti spoguļi vadītāja un priekšējā pasažiera
saulessargos
Stāvvietas biļetes turētājs
3-spieķu stūre ar ādas apdari un dekoratīviem
ielaidumiem
Pārnesumu pārslēgs ar ādas apdari
Tīkla kabata viduskonsolē
12V kontaktligzda aizmugurējā konsolē
Salona un ārējie atpakaļskata spoguļi ar aptumšošanās
funkciju
Tekstila paklāju komplekts
Dekoratīva metāla sliekšņa uzlika “Volvo”
Salona "noskaņas" apgaismojums, vidējais līmenis
Riepu remontkomplekts
Elektriski verams bagāžas nodalījuma vāks
Pusautomātisks bagāžas telpas pārsegs
Metāla aizsargplāksne bagāžas nodalījuma atvērumā
Bagažās tīkls
Pirmās palīdzības aptieciņa
Avārijas trīsstūris
12V izvads bagāžas nodalījumā
Mantu novietne zem bagāžas nodalījuma grīdas
Gaišas integrētas jumta sliedes
Melna dekoratīvā sānu logu apdare “High gloss”
Durvju rokturi virsbūves krāsā
Melnas riteņu arkas
Integrēti dubultie izpūtēja gali
Sānu atpakaļskata spoguļu korpusi virsbūves krāsā
Automātiski pielokāmi sānu atpakaļskata spoguļi
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LED priekšējie lukturi
Mirgojoši ekstremālās bremzēšanas lukturi
Regulējams ātruma ierobežotājs
Adaptīvā kruīzkontrole
Vadīšanas atbalsta sistēma “Pilot Assist” ar navigāciju
Priekšējo sadursmju izvairīšanās atbalsta sistēma
Joslas maiņas brīdinājuma sistēma
Aizmugurējie parkošanās sensori
Stūres pastiprinātāja personiskie iestatījumi
Braukšanas režīmu iestatījumi
Bremžu asistents braukšanai kalnā
Bremžu asistents braukšanai lejup no kalna
Lietus sensors
Priekšējie gaisa drošības spilveni
Ceļu drošības spilvens vadītāja pusē
SIPS sānu drošības spilveni
Sānu drošības aizkari
Kakla traumu riska samazināšanas sistēma priekšējos
sēdekļos
Drošības jostu atgādinātājs visiem sēdekļiem
Pirotehniskie drošības jostu spriegotāji visiem sēdekļiem
Atslēdzams pasažiera gaisa drošības spilvens
ISOFIX bērnu sēdekļa stiprinājumi aizmugurējā sēdeklī
Ekstremālās bremzēšanas asistents
Augstu novietots aizmugurējais bremžu lukturis
Inteliģentā vadītāja informācijas sistēma “IDIS”
Degvielas tvertnes ietiplība 60L
Audiosistēma High Performance Sound
Audiovadība uz stūres
2 USB savienojumi
Bluetooth savienojamība
SENSUS navigācijas sistēma
Karte Eiropas reģionam (ja auto aprīkots ar navigācijas
sistēmu)
Ceļazīmju atpazīšanas funkcija
Volvo On Call sistēma
Viedtālruņa integrācija ar USB (iPhone un Android)
Balss vadība
Piekares regulējums "Touring"
Vieglmetāla riteņi R18 5-Double Spoke Black Diamondcut
Riepu spiediena kontroles sistēma, ES standarts
Digitālā lietotāja instrukcija

