Аксесуари для стилізації екстер’єру. Пакет стилізації екстер'єру з хромованими вставками та вставками у колір
кузова створювався для ідеального доповнення вашого автомобіля S90. Із його допомогою ви зможете надати своєму
автомобілю ексклюзивного вигляду, який відображає вашу індивідуальність. До складу пакета входять передній спойлер,
молдинги порогів, спойлер на кришці багажника, вбудовані подвійні вихлопні труби та дифузор.

65 124 гривень*

АКСЕСУАРИ
ДЕТАЛЬНУ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО АКСЕСУАРІВ
МОЖНА ЗНАЙТИ НА САЙТІ
ACCESSORIES.VOLVOCARS.COM

Спойлер на кришці багажника. Цей спойлер підвищує
стабільність автомобіля під час руху на великій швидкості.
Крім того, завдяки ньому S90 виглядає більш динамічно.

Кріплення для iPad ®. Кріплення для iPad ® дозволяє
пасажирам на задніх сидіннях дивитися фільми, читати
книги та статті або грати у ігри абсолютно комфортно. Крім
того, тримач оснащений двома USB-портами, через які
можна заряджати два пристрої одночасно.

Apple CarPlay. Технологія, яка дозволяє використовувати
ваш iPhone у автомобілі Volvo. Завдяки Apple CarPlay
ви отримуєте доступ до таких програм, як Apple Music,
Карти, а також можете здійснювати телефонні дзвінки та
надсилати повідомлення, використовуючи центральну
консоль з сенсорним екраном.

17 257 гривень*

23 165 гривень*

11 244 гривень*

Вбудовані подвійні вихлопні труби та дифузор.
Подвійні вихлопні труби з хромованим оздобленням
вбудовані у дифузор під колір кузова автомобіля. Завдяки
цьому аксесуару ваш автомобіль створює особливе
та переконливе враження на дорозі.

21-дюймові 5-спицеві диски Fan. Виразні та сучасні
легкосплавні диски з оздобленням Silver Bright підсилюють
спортивний характер автомобіля та надають йому більш
впевненого вигляду, як у русі, так і у нерухомому стані.

Захист двигуна. Захищає двигун, картер та коробку
передач від ушкоджень під час руху по бездоріжжю.

43 262 гривень*

35 003 гривень*

27 036 гривень*

Червоний ключ (Red Key). Для власників, які хочуть,
щоб автомобілем керували відповідально, навіть коли за
кермом інший водій.

Захисний килимок в багажне відділення. Килимок
водонепроникний, текстильний з однієї сторони та
пластиковий з іншої. Має інтегроване практичне накриття
на бампер, яке захистить Ваш одяг від бруду.

Система допомоги при паркуванні Parking Assistance
Pilot. Система Parking Assistance Pilot вимірює вільне
місце для паркування та паркує ваш автомобіль, беручи
на себе керування.

4 499 гривень*

5 865 гривень*

24 304 гривень*

*Вартість розрахована станом на 20.02.2018 р. Остаточна вартість аксесуарів визначається на дату придбання. Інформація, наведена вище, представлена для довідки. Виробник залишає за собою право вносити зміни
у технічні характеристики, матеріали, кольори без попередження. За детальною інформацією щодо технічних характеристик, наявності, ціни звертайтесь до консультантів сервісу Вікінг Моторз.

Вікінг Моторз

Київ,
Кільцева дорога, 18

(044) 391 11 00
viking.volvocarsdealer.com
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