
SIA"Mūsa Motors Rīga"

VOLVO oficiālais pārstāvis Latvijā

Skanstes iela 33,   Rīga,   LV-1013 Jauns automobilis

PVN reģ. Nr LV40003161493 XC60 Inscription

Modeļa gads 2021 Šasijas Nr.

Cena ar PVN

Modelis: XC60 Inscription € 57 384

Dzinējs, kārba, piedziņa:

Modeļa kods: 246 K5 13 0 C 1 19

Krāsa: 711 € 837

Interjers: RA00 € 0

Kods Cena ar PVN
P0004 € 908

65

645

 

P0007 € 1 462

691

790

1033

P0005 € 1 664

132

603

P0008 € 0

11

63

869

114 € 101

117 € 1 210

140 € 545

165 € 151

179 € 424

273 € 0

322 € 272

537 € 0

918 € 232

1074 € 272

900426 € 0

Winter € 3 000

Cena bez PVN € 56 580

PVN (21%) € 11 882

 Cena ar PVN € 68 462

Gala cena bez PVN € 47 372

PVN (21%) € 9 948

Gala cena ar PVN € 57 320

Ietaupījums € 11 142

* Papildaprīkojums var aizstāt daļu no pamata aprīkojuma

Bezvadu lādēšana viedtālrunim

Nosaukums
Lighting

Priekšējo lukturu augstspiediena mazgātāji

Adaptīvie LED priekšējie lukturi

Navi Tech & Park Assist

Parkošanās sensori priekšā un aizmugurē

Atpakaļskata kamera

Premium audio sistēma "Harman Kardon" ar zemfrekvenču skaļruni

Driver Assist

Climate

Pagaidu rezerves ritenis 

Adaptīvā kruīza kontrole

"Aklo" zonu kontroles un informācijas sistēma BLIS

Apsildāmi priekšējie sēdekļi

Apsildāmas logu apmazgātāju sprauslas

Lietotāja instrukcija latviešu valodā

Ziemas riteņu komplekts

Tonēti aizmugurējo logu stikli

Pirmsventilēšanas un paildzinātas apsildes funkcija pēc dzinēja izslēgšanas

Integrēti bērnu sēdeklīši otrās sēdekļu rindas ārmalās

Latviešu valoda instrumentu panelī

Iekšējā gaisa kvalitātes sistēma ar multifiltru un piesārņojuma sensoru

B4 (D) 2.0L dīzelis 197zs KERS Inscription AT8 AWD 

Papildaprīkojums*

YV1UZK5VCM1697642

Melna Moritz ādas salona apdare, komforta sēdekļi

Metāliska krāsa Bright Silver

Apsildāma stūre

Bērnu drošības slēdzis aizmugures durvīs

Informācijas displejs vējstiklā 

Volvo Guard signalizācija ar kustības un līmeņa sensoriem

Versija 12.06.2020.



SIA"Mūsa Motors Rīga"

VOLVO oficiālais pārstāvis Latvijā

Skanstes iela 33,   Rīga,   LV-1013

PVN reģ. Nr LV40003161493

Volvo XC60 Inscription pamata aprīkojums

Divu zonu elektroniskā klimata kontrole LED miglas lukturi ar pagriezienu apgaismojumu 

Iekšējā gaisa kvalitātes sistēma LED priekšējie lukturi

Mitruma sensors Mirgojoši ekstremālās bremzēšanas lukturi

Pirmsventilēšanas un paildzinātas apsildes funkcija pēc 

dzinēja izslēgšanas

Regulējams ātruma ierobežotājs

Tālvadības pults ar ādas apdari Kruīza Kontrole

Bezatslēgas piekļuve, vadīšana un bagāžas nodalījuma 

atvēršana

Priekšējo sadursmju izvairīšanās atbalsta sistēma

Centrālās atslēgas slēdzis ar gaismas indikatoru 

priekšējās durvīs

Joslas maiņas brīdinājuma sistēma

Rūdīta stikla sānu un aizmugurējie logi Aizmugurējie parkošanās sensori

12,3 collu digitālais instrumentu panelis Stūres pastiprinātāja personiskie iestatījumi

Elektriski regulējams vadītāja sēdeklis ar atmiņas 

funkciju

Braukšanas režīmu iestatījumi

Manuāli regulējams priekšējais pasažiera sēdeklis ar 

regulējamu augstumu

Bremžu asistents braukšanai kalnā

Četru virzienu elektriski regulējams atzveltnes izliekums 

priekšējiem sēdekļiem

Bremžu asistents braukšanai lejup no kalna

Manuāli nolokāma otrā sēdekļu rinda Brīdinājums par slidenu ceļu ar brīdinājuma signālu

Aizmugurējo ārējo galvas balstu elektriskā nolocīšana Lietus sensors

Aizmugurējais roku balsts ar glāžu turētājiem un sīklietu 

nodalījumu

Priekšējie gaisa drošības spilveni

Regulējami priekšdaļu pagarinājumi vadītāja un priekšējā 

pasažiera sēdekļiem

Ceļu drošības spilvens vadītāja pusē

Apgaismoti spoguļi vadītāja un priekšējā pasažiera 

saulessargos

SIPS sānu drošības spilveni

Instrumentu paneļa un durvju ādas apdare (XC60, V60, 

V60CC, S60 tikai instrumentu panelim)

Sānu drošības aizkari

3-spieķu stūre ar ādas apdari un dekoratīviem 

ielaidumiem

Kakla traumu riska samazināšanas sistēma priekšējos 

sēdekļos

Kristāla pārnesumu pārslēgs Drošības jostu atgādinātājs visiem sēdekļiem

Tīkla kabata viduskonsolē Atslēdzams pasažiera gaisa drošības spilvens 

Salona un ārējie atpakaļskata spoguļi ar aptumšošanās 

funkciju

Pirotehniskie drošības jostu spriegotāji visiem sēdekļiem

Tekstila paklāju komplekts ISOFIX bērnu sēdekļa stiprinājumi aizmugurējā sēdeklī

Dekoratīva metāla sliekšņa uzlika “Volvo” Augstu novietots aizmugurējais bremžu lukturis

Salona “noskaņas” apgaismojums Inteliģentā vadītāja informācijas sistēma “IDIS”

Riepu remontkomplekts Audiosistēma High Performance Sound

Elektriski verams bagāžas nodalījuma vāks Audiovadība uz stūres

Manuāli regulējams bagāžas telpas pārsegs 2 USB savienojumi

Metāla aizsargplāksne bagāžas nodalījuma atvērumā Bluetooth savienojamība

Bagažās tīkls SENSUS navigācijas sistēma

Pirmās palīdzības aptieciņa Karte Eiropas reģionam (ja auto aprīkots ar navigācijas 

sistēmu)

Avārijas trīsstūris Ceļazīmju atpazīšanas funkcija

12V izvads bagāžas nodalījumā Volvo On Call sistēma

Gaišas integrētas jumta sliedes Viedtālruņa integrācija ar USB (iPhone un Android)

Radiatora restes dizains “Inscription” DAB radio sistēma 

Gaiša sānu logu apdare Balss vadība

Sliekšņi un bamperi virsbūves krāsā, gaiša dekoratīva 

sānu apdare

Degvielas tvertnes ietiplība 71L

Izgaismoti durvju rokturi virsbūves krāsā Piekares regulējums "Dynamic"

Gaišs eksterjera elements aizmugurē Vieglmetāla riteņu diski R19 10-Spoke Black Diamond-

cut

Integrēti dubultie izpūtēja gali Riepu spiediena kontroles sistēma, ES standarts

Sānu atpakaļskata spoguļu korpusi virsbūves krāsā Digitālā lietotāja instrukcija

Automātiski pielokāmi sānu atpakaļskata spoguļi

Versija 12.06.2020.


