VOLVO

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.

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.

АКСЕСУАРИ
ДЕТАЛЬНУ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО АКСЕСУАРІВ
МОЖНА ЗНАЙТИ НА САЙТІ
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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 або функцію голосового
керування через помічника Siri. Apple CarPlay та iPhone — це
зареєстровані торгові марки компанії Apple Inc.

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. Дифузор також
оздоблено елегантною хромованою накладкою, яка
підсилює розкішний вигляд автомобіля.

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.

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 при
завантаженні та розвантаженні.

Система допомоги при паркуванні Parking Assistance
Pilot. Система Parking Assistance Pilot вимірює вільне
місце для паркування та паркує ваш автомобіль, беручи
на себе керування. В той же час ви контролюєте коробку
перемикання передач та акселератор. Система
допомагає при паркуванні паралельно та
перпендикулярно до проїжджої частини.
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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 офіційних дилерів Volvo.

