Volvo - XC60 - Inscription Package

Warranty 3 Years Unlimited Mileage
المنشاء السويد

Made In: Sweden
Engine
Engine Technology
Displacement cc
Max Power (HP / rpm)
Max torque ( Nm/rpm)
Transmission
Dimensions
Length (mm)
Width (mm)
Height (mm)
Wheel Base (mm)
Ground Clearance (mm)
Tank Capacity (L)
Exterior features
Panoramic sun roof with power operation
Park Assist Pilot + Park Assist Front and Rear/Rear
Inscription rank mark on tailgate
19” 10-Spoke Black Diamond Cut Alloy Wheel
Inscription bright TL element exterior rear
Drift Wood
Fully colour adapted sills and bumperswith Bright side deco branded
Inscription
Parking Camera, GEN 2
Cushion extension mechanical, driver and passenger
LED With Bending Light,typeB,Top Range with HCM
Speed limit 230 km/h
Key remote control Inscription, leather clad
Inscription grill
Dual integrated tail pipes
Mechanical release fold 2:d row rear seat
Interior illumination high level
Whiplash protection, front seats
Inflatable curtains
SIPS airbags
Intelligent Driver Information System (IDIS)
High positioned rear brake lights
Isofix - outer position rear seat
Pyrotechnical pretensioners, front / rear all positions
Rainsensor
Humidity sensor
Stop / Start
Bluetooth connection
Owners manual Arabic/english, with warranty booklet
Centre armrest with cupholders and storage
Iron Ore Aluminium decor inlays
Standard material in headlining
4 way power adjustable lumbar support
Carpet kit, textile, row 1 and 2
Illuminated vanity mirrors in sunvisor LH / RH side
With fire extinguisher holder
Alarm Logic Base
Standard pedals
Leather gear lever knob with uni deco
2-zone Electronic Climate Control
Cut-Off Switch Passenger AirBag
Airbag, type B
Standard colour on headlining/ceiling
Lane Keeping Aid
Drive mode settings

For more info call

16227

Inscription Package
Turbo
1969
254
350
AT 8-Speeds - Gear tronic
4644
1891
1713
2774
0
60

المحرك
تكنولوجيا المحرك
السعه اللترية
)Hp /Rpm( اقصى قو ة حصاني
)Hp /Rpm( اقصى عزم
ناقل حركة
االبعاد
)الطول الكلي(مم
)العرض الكلي(مم
)االرتفاع الكلي(مم
)قاعدة العجالت(مم
)ارتفاع المركبه عن االرض(مم
)سعة خزان الوقود( لتر
التجهيزات الخارجية
سقف بانوراما بتحكم كهربائي
 خلفية/  مساعدة أمامية وخلفية+ مساعدة في التجوال
عالمة رتبة التسجيل على الباب الخلفي
19 "جنوط سبور مقاس
 الالمعة الخلفية للخارجTL نقش عنصراً من عناصر
االنجراف الخشب
"عتبات مصمّمة بالكامل باأللوان ومصدات مع عالمة "زاهية الجانب ديكو
"تحمل عالمة "نقش
2 كاميرا خلفية من الجيل الـ
تمديد وسائد ميكانيكي وسائق وراكب
HCM  معtypeB ، Top Range ، الصمام مع االنحناء الخفيفة
 ساعة/  كم230 حد السرعة
 والجلود المكسوة، مفتاح التحكم عن بعد التسجيل
شبكة منقوشة
مخرج للعادم مزدوج
الكراسي الخلفية قابلة للطي
إضاءة داخلية عالية المستوى
حماية االصطدام للمقاعد األمامية
ستائر قابلة للنفخ
SIPS أكياس الهواء
)IDIS( نظام معلومات السائق الذكي
أضواء الفرامل الخلفية عالية الوضعية
Isofix - المقعد الخلفي للموضع الخارجي
حساسات امامية وخلفية
حساس مطر
حساس رطوبة
Start Engine  ايقاف المحرك بدون مفتاح/ زر تشغيل
اتصال بلوتوث
 مع كتيب الضمان،  انجليزي/ دليل المالكين عربي
مسند الذراع المركزي مع حامالت األكواب والتخزين
خامات الحديد
headlining المواد القياسية في
4 طريقة السلطة دعم قطني قابل للتعديل
2  و1  صف،  نسيج، طقم سجاد
 لحاجات الشمسLH / RH مرايا تزيينية مضاءة في جانب
مع حامل طفاية حريق
نظام التنبية المنطقي
الدواسات القياسية
)مقبض الباب و مقبض ناقل الحركة من الجلد (يوني ديكو
2-المنطقة التحكم اإللكتروني المناخ
AirBag وقف قبالة التحول الركاب
 النوع ب، وسادة هوائية
 السقف/ headlining لون قياسي على
الحفاظ على الطريق مساعدة
إعدادات وضع القيادة
Ibrahim Mostafa
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LED, Without Bending Light,Mid-Range with HCM
Headlight high pressure cleaning
Foglights in front spoiler
High Performance audio
Retractable mirrors
12,3 inch Driver Display
Cruise control
Power Outlet 230V
1 USB connection (+1 AUX up to 17w16)
Bright decor side windows
Tinted Rear Glasses
Power Operated Tailgate
Central lock switch with diode in front doors
Key remote control standard
Colour coordinated rear view mirror covers
Two step unlocking OFF
Cigarette lighter / Ashtray front + Ashtray in rear doors
Prep for Interior motion sensor
CleanZone (AQS with prevent at unlocking)
Speech function

HCM  متوسط المدى مع،  من دون إنحناء الضوء، الصمام
تنظيف المصباح العالي الضغط
فوانيس ضباب امامية
صوت عالي األداء
المرايا القابلة للسحب
12.3 بوصة عرض سائق
مثبت السرعة
230V منفذ الطاقة
1  اتصالUSB (+1 AUX 17 يصل إلىw16)
نوافذ جانبية ديكور مشرق
نظارات مظللة
تعمل بالطاقة الباب الخلفي
مفتاح قفل مركزي مع الصمام الثنائي في األبواب األمامية
مفتاح التحكم عن بعد
يغطي مرآة الرؤية الخلفية الملونة
فتح خطوتين الخروج
 طفاية امامية وطفاية باالبواب+ والعة سجائر
التحضير لجهاز استشعار الحركة الداخلية
CleanZone (AQS )مع منع عند فتح
اوامر صوتية

Volvo - XC60 - Inscription Package

Warranty 3 Years Unlimited Mileage
المنشاء السويد
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Interior illumination mid level
12V outlet in luggage area
Automatically dimmed inner and exterior mirrors
18” 5-Y Spoke Silver Alloy Wheel
235/60R18
Temporary spare wheel T125/80R18
Chassis, Dynamic
Hill start assist
Brake discs 17' FN
Manually foldable rear headrests
Collision Mitigation Support, front
Hill descent control
EBL, Flashing Brake Light and Hazard Warning
Steering wheel,3 spoke, leather with unideco inlays, charcoal switches
Tempered glass, side & rear windows
Aquablades, not heated
Colour coordinated door handles
Standard bumper
Sillmoulding 'Volvo' metal
Standard decor side windows
Bright integrated roof rails
Fully colour adapted sills and bumpers
Triangle
With transport eye
With Ticket holder
Park Assist Rear
IntelliSafe Assist (ACC)
Keyless Entry
Smart phone integration
Map region for Africa and Middle East
AWD emblem tailgate

For more info call
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مستوى اإلضاءة الداخلية منتصف
 في منطقة األمتعة12V منفذ
تلقائيا خافتة المرايا الداخلية والخارجية
5-Y Spoke " بوصة18 جنوط سبور مقاس
235 / 60R18
T125 / 80R18 عجلة احتياطية مؤقتة
 ديناميكي، الهيكل
نظام المساعدة في المرتفعات
FN' 17 أقراص الفرامل
مساند رأس خلفية قابلة للطي يدويًا
 أمامي، دعم التخفيف من االصطدام
السيطرة على الهضبة
EBL ، وميض ضوء الفرامل والتحذير من المخاطر
 ومفاتيح الفحم، unideco  والجلود مع تطعيمات،  تحدث3 ، عجلة القيادة
الزجاج صلب والنوافذ الجانبية والخلفية
Aquablades ، غير ساخنة
مقابض األبواب المنسقة باأللوان
االكصدام اساسي
Sillmoulding عالمة "فولفو" المعة
نوافذ جانبية ديكور قياسية
قضبان سقف مدمجة مشرقة
عتبات و مصدات مناسبة بالكامل للون
مثلث
مع نقل العين
مع حامل تذكرة
مساعد ركن خلفي
IntelliSafe Assist (ACC)
دخول بدون مفتاح
اتصال كامل للهواتف الذكية
منطقة خريطة ألفريقيا والشرق األوسط
AWD شعار الباب الخلفي
Ibrahim Mostafa

