
Volvo XC60 Inscription
Vytvořeno: 28. 6. 2021
Kód této konfigurace: 27NRG87
https://rds.volvocars.com/vbs/kompass/configuration/27NRG87

Prostřednictvím tohoto kódu získáte přístup ke své konfiguraci nebo ho
můžete sdílet se svým autorizovaným dealerem Volvo, abyste získali bližší
informace o tomto modelu.

V případě potřeby kontaktujte autorizované
dealerství nebo komunikační centrum Volvo:

+420 800 186 586

Dostupnost: Po - Pá 
9.00 - 17.00

XC60 Inscription
B4 AWD Mild-Hybrid
diesel

Cena celkem

1 656 500 Kč

Upozorňujeme, že v tuto dobu probíhá
aktualizace cen / nabídky na nový
modelový rok MY22! Proto prosíme, pro
potvrzení výsledné konfigurace
kontaktujte výhradně některého z
autorizovaných partnerů Volvo Car. Ceny
uvedené v konfigurátoru již nemusí být
platné, nebo nejsou ještě doplněny.

Upozornění

Veškeré ceny jsou uvedené včetně DPH. Vizualizace a specifikace ve Volvo konfigurátoru slouží jen pro Vaši představu. Nemusí tedy nutně odrážet přesné parametry a vzhled jednotlivých modelů a jejich výbavy. Svou
konfiguraci si prosím nechte potvrdit Vašim autorizovaným dealerem Volvo.

Vytvořeno: 28. 6. 2021



Barva

717 - černá Onyx Black Metallic

24 800 Kč

Kola

1168 - 19" kola z lehké slitiny s 5ti dvojitými V-
paprsky s výbrusy v provedení Diamond Cut,
matně šedá Graphite, pneumatiky 235/55

Interiér

RA00 - Kůže Moritz - sedadla Comfort, černá
Charcoal / černá Charcoal | Dekorativní dřevěné
obložení interiéru Drift Wood
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Emise CO2 NEDC

144
g/km

Spotřeba paliva NEDC

(kombinovaná)

5.5
l/100km

Spotřeba paliva (mimo město)

5.0
l/100km

Spotřeba paliva NEDC

(město)

6.3
l/100km

Co2 Emise

166
g/km

Spotřeba paliva WLTP

(kombinovaná)

6.4
l/100km

Vliv na životní prostředí

NEDC

WLTP

Hodnoty pro zde udávanou spotřebu paliva a emise CO2 byly stanoveny na základě nově zavedené
metodiky celosvětového harmonizovaného testu lehkých vozidel WLTP (Worldwide Harmonized Light
Vehicles Test Procedure), přičemž jsou měřeny také v souladu s testovací procedurou RDE (Real Drive
Emission) zaměřující se na zjištění emisí v reálných jízdních podmínkách. Motory splňují požadavky
emisní normy EURO 6d.

Třída energetické účinnosti



Pakety

P0004 - Lighting paket

27 700 Kč

P0008 - Climate paket

Zahrnuto ve výbavě

P0010 - Park Assist paket

17 900 Kč

Volitelná výbava

132 - Sada pro asistenci řidiče
Driver Assistance

29 900 Kč

691 - Nový přední a zadní
parkovací asistent 3.generace s
podporou automat. brzdění při
couvání

Volba je zahrnutá v paketu

871 - Vyhřívané čelní sklo

6 300 Kč

Zahrnuto ve standardní výbavě

Standardní výbava
Administrative for Inscription vehicle | XC60 emblem | Znak motoru B4 na dveřích zavazadlového prostoru | Znak pohonu všech kol AWD | Diesel |
Automatická dvouzónová klimatizace s vnitřní recirkulací ECC | Systém CleanZone - automatické pokročilé čistění vzduchu ve voze AQS s multifiltrací |
Vlhkostní senzor | Funkce větrání před odjezdem a možností aktivace prodloužení doby doběhu topení | Ostřikovací trysky čelního skla AQUABLADES; v
každém ramínku stěrače jsou plně integrovány trysky po celé jeho délce | Příprava pro Alarm instalaci | Příprava pro instalaci pohybového čidla | Without
blocked lock mode | Klíč s dálkovým ovládáním vyšší úrovně potažený kůží a ORANGE CARE KEY s možností nastavení limitace max. rychlosti | Bezklíčový
přístup s dálkovým ovládáním - obsahuje systém handsfree odemčení dveří zav. prostoru | Možnost nastavení postup. odemčení ve 2. krocích | Centální
zamykání s indikační diodou v obou předních dveřích | Tvrzená skla | Alarm Logic Base | Elektricky ovládané víčko palivové nádrže | 12,3“ nový progresivní
displej komunikačního rozhraní řidiče s rozdílnými vizuálními režimy | 5 míst k sezení | Kůže Moritz | Tvarování sedadel v provedení Comfort | Elektricky
nastavitelné sedadlo řidiče s pamětí pro vnější zpětná zrcátka a sedadlo | Manuálně nastavitelné sedadlo spolujezdce s nastavením náklanu opěradla a el.
nastavením výšky | Elektricky nastavitelná bederní opěrka s možností nastavení ve 4 směrech, přední sedadla | Manuálně sklopná sedadla ve 2. řadě |
Elektricky sklopné hlavové opěrky vnějších sedadel 2. řady | Loketní opěrka s držáky nápojů | Prodloužení sedáků | Dekorativní dřevěné obložení interiéru
Drift Wood | Dekorativní zrcátko s podsvícením u řidiče a spolujezdce | Držák parkovacích lístků | Plně čalouněná palubní deska s prošitím | 3 ramenný
kožený volant v provedení Tailored (ovladače v leskle černém provedení Piano Black, s Uni Deco lemováním) | Křišťálová hlavice řadicí páky aut. převodovky
el. řazení Shift by Wire v unikátním designu Orrefors | Pedály ve standardním provedení | Vnitřní a vnější zpětná zrcátka s automatickou změnou odrazivosti
| Textilní koberečky 1. a 2. řada sedadel | Kovové lišty dveřních prahů VOLVO | Osvětlení interiéru nejvyšší úrovně | Standard material in headlining | Horní
čast interiéru v světlém provedení | Světlé provedení stropu | Sada pro opravu pneumatik | Elektrické ovládání dveří zavazadlového prostoru | Kryt
zavazadlového prostoru, manuálně ovladatelný | Ochranný kovový kryt prahu zavazadlového prostoru | Oschranná síť zavazadlového prostoru, snímatelná |
Lékárnička | Výstražný trojúhelník | 12V zásuvka v zavazadlovém prostoru | Integrované střešní ližiny v kovově lesklém provedení | Nová maska chladiče v
provedení Inscription, s vertikálními žebry s dvojitým chromovaným vsazením, ve vysoce lesklé černé mřížce | Heat in grillemblem | Maska chladiče ve
standardním provedení | Lemování bočních oken ve vysoce lesklém, chromovaném dekorativním provedení | Přední a zadní nárazník vč.prahů barevně
sladěny s barvou vozu, zboku doplněné ve spodní částí dveří dekorativní lištou v zářivě kovovém provedení | Barevně sladěné kliky dveří včetně osv.
dveřních klik /nástup. prostoru | Zadní nárazník s chromovanou dekorativní vložkou nárazníku | Vnější zpětná zrcátka s kryty v barvě vozu | Elektricky
sklopná vnější zpětná zrcátka | LED světlomety, potkávací světla s aut.spínáním dálkových světel AHB, světla pro denní svícení v provedení Thorova kladiva
(LED DRL), stand. světelný výkon | Regulace nouzového brzdového světla (EBL), která aktivuje výrazné blikání pro výstražná i brzdová světla při panickém /
aut. brzdění | Number Plate ADAPTer 1 'EU' | Nový design předního nárazníku v barvě karoserie se spodním a bočními otvory sání vzduchu v černém

16 - Přední LED mlhová světla 

65 - Vysokotlaké ostřikovače světlometů 

645 - Kompletní LED světlomety s ABL, AHB2 + světla pro denní svícení (LED DRL); adaptivní fce vystínění; natáčivá světla vč. fce aktivního přisvětlení

pro zatáčení a aut. přepínání dálkových světel 

11 - Vyhřívaná přední sedadla 

869 - Vyhřívaný volant 

691 - Nový přední a zadní parkovací asistent 3.generace s podporou automat. brzdění při couvání 

790 - Zadní parkovací kamera 2. generace 



provedení a chromovanými ozdobnými prvky, součástí je také nová chromovaná lišta | Omezovač rychlosti - s možnosti nastavení na volantu | Tempomat |
Systém ochrany před srážkou s protijedoucím vozidlem ve vedlejším pruhu s aktivní podporou brzdění (Collision Mitigation Support, front) | Lane Keeping
Aid (Systém udržení vozidla v jízdním pruhu) | 3.generace parkovacího asistenta vzadu s podporou automat. brzdění při couvání | Progresivní el. posilovač
řízení s proměnlivou charakteristikou v závislosti na rychlosti | Hill Start Assist (Asistent pro rozjezd do svahu) | Hill Descent Control (Asistent pro bezpečný
sjezd prudkého svahu) | Connected safety (Systém propojené bezpečnosti) | Dešťový senzor pro aut. stírání čelního skla s plynulou regulací (vč. možností
man. nastavení cyklovače) | Airbag řidiče a spolujezdce | Airbag kolen řidiče | Airbagy SIPS (unikátní boční airbagy řidiče i spolujezdce) | Nafukovací clona -
airbag hlavy a ramen pro vnější sedadla | WHIPS (systém ochrany proti hyperflexi krční páteře na předních sedadlech) | Upozornění na používání
bezpečnostních pásů na všech sedadlech | Vypínač airbagu na straně spolujezdce | Předpínače bezpečnostních pásů | Uchyty ISOFIX na zadních vnějších
sedadlech (2x) | Třetí brzdové světlo (LED) integrované v zadním střešním spojleru | Inteligentní informační systém řidiče (IDIS) | Audiosystém High
Performance | Multifunkční volant s ovládacími prvky autio systému | 2 USB Typ-C | Bluetooth | Balíček digitálních služeb obsahující integrovanou navigací
Google Mapy, hlasové ovládání Google Asistent (zatím ne v ČJ, bude uvedeno dle Google) a Google Play obchod | Road Sign Information (RSI, Systém
detekce dopravního značení) | Volvo On Call | Telematický CA modul | Integrace chytrého telefonu, rozhraní CarPlay & Android Auto s možnosti zrcadlení
bezdrátově (dostupné později) | Rádio pro příjem digitálního vysílání DAB | Pokročilé hlasové ovládání vozu pro vybrané funkce (zatím ne pro ČJ) |
Bezdrátové dobíjení mobilního telefonu s možnosti zap./vyp. | Automatická 8st. převodovka AWD | Stop / Start | Battery H7 AGM 80Ah 800 CCA |
Palivová nádrž o objemu 71l | Rychlostní omezení na 180 km/h | Diesel fuel pump | Servisní interval 30 000 km | With UREA | VEA gen 3, Euro 6d, Kers |
Dynamicky laděný podvozek DYNAMIC | Odvětrávané kotoučové brzdy 18" vpředu | Kotoučové brzdy 17" vzadu | 19" kola z lehké slitiny s 5ti multi paprsky
s výbrusy v provedení Diamond Cut, černá Black, pneumatiky 235/55 | 235/55R19 | Continental V, low rolling resistance | Plastic protection cap | Indirect
TPMS, EU Algorithm | Návod k obsluze a servisní knížka v češtině | Komunikační rozhraní v češtině | Komunikační rozhraní v češtině

Pakety
P0008 - Climate paket

Upozornění

Veškeré ceny jsou uvedené včetně DPH. Vizualizace a specifikace ve Volvo konfigurátoru slouží jen pro Vaši představu. Nemusí tedy nutně odrážet přesné parametry a vzhled jednotlivých modelů a jejich výbavy. Svou
konfiguraci si prosím nechte potvrdit Vašim autorizovaným dealerem Volvo.
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