
VOLVO C40 RECHARGE SINGLE ENGINE
Cenové zvýhodnění vozu Volvo C40 Recharge Single motor  Plus

Původní cena Sleva

1 417 700 Kč 58 700 Kč *

VÝBAVA VOZU:
aut. převodovka, 8x airbag, ABS, brzdový asistent, stabilizace podvozku (ESP),
protiprokluzový systém kol (ASR), asistent rozjezdu do kopce (HSA), hlídání jízdního pruhu,
hlídání mrtvého úhlu, asistent jízdy v jízdním pruhu, posilovač řízení, dvouzónová
klimatizace, aut. klimatizace, nezávislé topení s čas. předehřívačem, adaptivní tempomat,
LED denní svícení, automatické přepínání dálkových světel, plní &apos;EURO VI&apos;,
elektronická ruční brzda, parkovací senzory přední, parkovací senzory zadní, bezklíčové
startování, bezklíčové odemykání, nastavitelný volant, multifunkční volant, vyhřívaný volant,
hands free, Apple CarPlay, bezdrátová nabíječka mobilních telefonů, bluetooth, el. víko
zavazadlového prostoru, el. přední okna, panoramatická střecha, el. sklopná zrcátka, el.
zrcátka, imobilizér, isofix, vyhřívaná sedadla, přední světla LED, zadní světla LED, USB,
digitální příjem rádia (DAB), venkovní teploměr, vyhřívaná zrcátka, dělená zadní sedadla,
zadní loketní opěrka, zatmavená zadní skla, přední pohon, pohon 4x2, digitální přístrojová
deska, vyhřívaná zadní sedadla

* Poznámka:

Údaje obsažené v této kartě vozu mají informativní charakter a nemohou zachytit veškeré detaily stavu
vozidla; Podrobný popis stavu bude ověřen až v okamžiku poptávky koupě. Tato indikativní nabídka není
nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle §
1733 občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy.

Barva vozu: tmavě šedá Thunder Grey Metallic (728)
Fotografie je ilustrativní a zobrazuje i prvky příplatkové výbavy

Hlavní přednosti

Palivo: elektro

Převodovka: automatická

Vůz ihned k odběru

Specifikace
Výkon (kW) 170

Výkon (k) 231

Spotřeba paliva* (l/100 km) 0-0

* jedná se o kombinovanou spotřebu

Emise CO2 (g/km) 0-0
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