
 

XC60 Inscription B4 MILD HYBRID 

*-Achitarea se efectuează în lei Moldovenești la cursul comercial de vînzare al EURO, stabilit de B.C. Banca Comerciala Româna 
Chişinău  S.A. în ziua incasării banilor. 

Motor:  Diesel B4  
Număr cilindri:  4 cilindri  
Capacitate cilindrică:  1969сm³ 
Putere:  197 c/p (140 kW)  

Cuplu:  400 Nm  
Acceleraţie 0-100 km/h:  7.2 s 
Viteză maximă:  180 km/h 
Consum mediu (100km):  6.6 l 
Consum extraurban (100km):   5,8 l 
Consum urban (100km):  8,0 l 
 

DOTĂRI STANDART 
 Tracţiune integrală controlată electronic AWD  
 ABS  EBA 
 CITY SAFETY – Sistem de evitare a coliziunilor 

la viteze mici 
 DSTC – Sistem dinamic control tractiune şi 

stabilitate 
 RSC – Sistem de control la răsturnare 
 WHIPS – Protecţia coloanei vertebrale la 

impact, scaune față  

 ISOFIX 
 Senzor de ploaie 
 Senzori de parcare cu avertizare sonoră spate 
 Climatizare automată bizonală 
 Geamuri electrice faţă/spate 
 Oglinzi exterioare rabatabile încălzite electric 
 Lumini “Home safe” 
 Cutie de viteze automată în 8 rapoarte tip 

Geartronic 
 HDC – Asistent la coborîre/urcare pe suprafeţe 

înclinate 
 Ecran HD 9” 
 Faruri LED 
 Jante din aliaj ușor R19 
 Instrumente de bord cu afișaj digital (12.3") cu 

personalizarea setărilor 

 
Volvo Finance Leasing 

Aport initial – 40 % inclusiv comision 
de acordare și CASCO – 24 639 € 
Rata lunară – 981 €  
Rata dobinzii – 7 % anuale 
Perioada de finantare - 36 luni 

 

 
 

Lungime  4688 mm 
Lăţime 1999 mm 
Înălţime 1658 mm 
Garda la sol 216 mm 
Ampatament 2865 mm 
Ecartament faţă 1668 mm 
Ecartament spate 1673 mm 
Volum portbagaj  635 l 
Capacitate rezervor combustibil 70 l 
Greutatea totală 1814 kg 
 

DOTĂRI SUPLIMENTARE 
CULOARE:   Onyx Black 
 
 Interior: Tapițerie piele (Moritz) cu 

Instrumente de bord cusut în piele. 
 Scaune pasager/șofer cu reglaj electric și 

memorie 
 Scaune faţă/spate încălzite 
 Volan încălzit 
 Sistem audio Sistem audio “Higt 

Performance” cu 12 difuzoare, 380W 
USB,Bluetooth 

 Inserţii interioare din lemn 
 Oglindă interioară heliomată 
 Portbagaj cu deschidere electrică 
 Cameră pentru parcare 
 Încălzitor autonom  
 Sistem keyless și deschidere portbagaj 

handsfree  
 Roată de rezervă 
 Duze spălător de parbriz, încălzite 
 Sistem Volvo On Call 
 Oglinzi exterioare rabatabile electric, 

încălzite 
 Priză 12 V în portbagaj 
 Sistem Google integrat, controlat de 

sistemul de operare Android 
-Aparatoare de noroi 

-Capacul barei de protecție 
 
     

     Preţ: 53 400 € 

 
 

 

 


