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Verðlisti
Í Vefsýningarsal er að finna alla lausa bíla á lager og í pöntun. Þegar þú finnur draumabílinn, sendir þú fyrirspurn og söluráðgjafi svarar um hæl. Einfaldaðu bílakaupin.
Láttu okkur sjá um allt, uppítöku á gamla bílnum, hvort sem er við kaup, langtímaleigu eða hagstæða græna fjármögnun, tilboð í hleðslustöð og ráðgjöf við uppsetningu.

Volvo XC60 dísil Mild Hybrid
Tegund

Vél

Hestöfl/Tog

Skipting

CO2

Volvo XC60 B5 Ultimate Bright AWD

2.0
Turbo dísil/mild hybrid

235 / 480

Sjálfsk. 8g

Volvo XC60 B5 Ultimate Dark AWD

2.0
Turbo dísil/mild hybrid

235 / 480

Sjálfsk. 8g

Hö / Nm

Notkun

blandaður akstur
WLTP*

Staðgreiðsluverð kr.

165-188
g/km

6,3 l/100 km

10.490.000

165-188
g/km

6,3 l/100 km

10.490.000

WLTP*

Langtímaleiga
til 36 mánaða*

Skannaðu QR kóðann til
að sjá verð á langtímaleigu í Vefsýningarsal.

Volvo XC90 dísil Mild Hybrid
Tegund

blandaður akstur
WLTP*

Notkun

Staðgreiðsluverð kr.

176-202
g/km

6,7 l/100 km

12.190.000

176-202
g/km

6,7 l/100 km

12.190.000

Vél

Hestöfl/Tog

Skipting

CO2

Volvo XC90 B5 Ultimate Bright AWD

2.0
Turbo dísil/mild hybrid

235 / 480

Sjálfsk.8g

Volvo XC90 B5 Ultimate Dark AWD

2.0
Turbo dísil/mild hybrid

235 / 480

Sjálfsk.8g

Hö / Nm

WLTP*

Langtímaleiga
til 36 mánaða*

Skannaðu QR kóðann til
að sjá verð á langtímaleigu í Vefsýningarsal.

*Notkun og CO2 reiknað út frá WLTP (World Harmonised Light Vehicle Test). Við tökum allar gerðir eldri bíla uppí.

AUKAHLUTIR SETTIR Í HÉR HEIMA

HELSTU MÁL
XC60

Aurhlífar framan og aftan
Aurhlífar á brettaboga á afturbretti
Dráttarbeisli hálfrafdrifið
Hjólafesting á þverboga
Plastmotta í skott
Rispuhlíf á afturstuðurum
Skíðafesting á þverboga (4 skíði)
Skíðafesting á þverboga (6 skíði)
Ástigsbretti ál
Ástigsbretti samlitt/ál m/LED ljósi
Öryggisgrind í farangursrými
Þverbogar á toppinn

47.900 kr.
14.900 kr.
280.000 kr.
30.500 kr.
27.000 kr.
34.500 kr.
38.000 kr.
52.500 kr.
290.000 kr.
-79.000 kr.
59.900 kr.

XC90
47.900 kr.
-280.000 kr.
30.500 kr.
27.000 kr.
34.500 kr.
38.000 kr.
52.500 kr.
390.000 kr.
450.000 kr.
79.000 kr.
59.900 kr.

XC60

Lengd:
Breidd m/speglum:
Hæð:
Farangursrými:
Dráttargeta:
Veghæð:
Eigin þyngd:

4.708 mm
2.117 mm
1.660 mm
613 lítrar
2400 kg
21,4 cm
1898 kg

XC90

4.953 mm
2.140 mm
1.776 mm
680 lítrar
2700 kg
22,3 cm
2101 kg

Í Vefsýningarsal er að finna alla lausa bíla á lager og í pöntun. Þegar þú finnur draumabílinn, sendir þú fyrirspurn og söluráðgjafi svarar um hæl.
Brimborg og Volvo Cars áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara og að auki er kaupverð háð gengi gjaldmiðla m.v. gengi á verðlista.
Kaupverð, verð aukabúnaðar, búnaður og uppítökuverð eldri bíls er ekki bindandi af hálfu Brimborgar fyrr en kaupandi og söluráðgjafi Brimborgar
hafa skrifað undir kaupsamning. Kaupverð er með virðisaukaskatti nema annað sé tekið fram. Innifalið í kaupverði er nýskráning. Ábyrgð: Kaupandi
hefur rétt samkvæmt íslenskum lögum til að bera fram kvörtun um galla í allt að tvö ár og í sumum tilvikum allt að 5ár frá afhendingu bifreiðarinnar.
Að auki býður Brimborg kaupanda 3ja ára framlengda verksmiðjuábyrgð eða samtals 5 ár gegn sérstökum skilmálum. Söluráðgjafar veita nánari
upplýsingar um ábyrgðar- og þjónustuskilmála en ítarlegar upplýsingar fylgja í eiganda- og þjónustuhandbók bílsins. Upplýsingar um CO2 gildi
og eldsneytisnotkun eru reiknuð skv. WLTP mengunarstaðli. Aukabúnaður getur breytt CO2 gildi og þar með vörugjöldum.

Útg: XC60 og XC90 dísil
Gengi EUR 137,00

