VOLVO

Пакет стилізації складається з накладок на пороги та унікальних наконечників вихлопних труб. З цим комплектом Ваш
автомобіль виглядатиме більш динамічно.
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Подвійні інтегровані наконечники на вихлопні
труби. Унікальні подвійні кінцеві труби, що покращують
спортивний характер автомобіля. Подвійні торцеві труби
створюють враження чотирьох кінцевих труб, які надають
автомобілю потужного і ексклюзивного вигляду.

Сітка для фіксації багажу. Запобігає переміщенню
вантажу в багажнику. Виготовлена з еластичного
матеріалу, що полегшує завантаження вантажу під сітку.

Накладка бампера. Ексклюзивна глянцева накладка
бампера з нержавіючої сталі захищає лакофарбове
покриття від подряпин під час завантаження та
розвантаження багажу.

Тримач для iPad. Візьміть свій iPad® з собою у
автомобіль під час подорожі, щоб використовувати його
функції та програми. Тримач дозволяє заряджати iPad,
використовуючи USB-кабель. У той же час ви зможете
заряджати свій мобільний телефон.

Сталева решітка. У випадку різкого гальмування ця
сталева решітка захищає пасажирів вашого авто від
незафіксованого у багажному відділенні вантажу.
Легко піднімається і фіксується під стелею, коли вона не
використовується. Ви також можете замовити розділювач
багажного відділення та перегородку для собак.

Вкладка до багажного відділення. Призначена для
захисту від забруднення багажного відсіку під час
перевезення брудних, вологих речей, домашніх тварин.
Практичний та довговічний аксесуар, завдяки високим
бортам надає максимального захисту багажнику. Має міцну
та цупку поверхню, яка знижує ризик ковзання вантажу або
тварин під час руху.

Складний фаркоп. Для того щоб відкрити фаркоп і
скористатися ним, достатньо натиснути одну кнопку. У
закритому положенні фаркоп схований під бампером.

Обшивка на вбудоване дитяче крісло. Має інтегровану
бічну підтримку, покращує комфорт та забезпечує
безпечне утримання дитини під час подорожі. Захищає
оригінальну оббивку сидіння від забруднення.

Тримач для велосипедів на фаркоп. Легко перевозить
3 велосипеди, має адаптер для перевезення 4-го. У
відкинутому вигляді надає легкий доступ до багажника.

ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд». Код ЄДРПОУ 20054535. Вольво. Ві90 Кросс Кантрі. Айпед. ЮЕсБі.
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.

