Nội & Ngoại thất
Màn hình cảm ứng điều khiển trung tâm SENSUS 9-inch tích hợp Apple CarPlay/ Android Auto | Điều hòa
không khí 2 vùng riêng biệt | Hệ thống lọc không khí Clean Zone | Ghế bọc da cao cấp chỉnh điện với bộ
nhớ vị trí cho ghế lái | Chìa khóa thông minh bọc da | Tay lái bọc da, 3 chấu R-Design | Cần số & chân
ga R-Design | Mâm đúc hợp kim 19-inch | Bảng đồng hồ kỹ thuật số 12-inch | Hệ thống âm thanh Harman
Kardon cao cấp | Hộc sạc điện thoại không dây | Đèn pha Full-LED Thor’s Hammer thông minh với hệ
thống rửa đèn áp lực cao | 5 chế độ lái

Trang bị an toàn
Gương chiếu hậu chống chói | Hệ thống kiểm soát hành trình thông minh | Hệ thống cảnh báo va chạm
| Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường | Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Hệ thống hỗ trợ đổ dốc | Camera hỗ trợ
đậu xe | Chế độ hỗ trợ đậu xe | Hệ thống hỗ trợ lái Pilot Assist | Hệ thống cảnh báo điểm mù | Hệ thống
thông tin biển báo giao thông | Phanh tay điện tử.
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Khoang hành lý
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Xăng I4 2.0 turbocharge
1.969 cc
AWD (4 bánh toàn thời gian)
250hp tại 5,500 vòng /phút
350 Nm tại 1.800 - 4.800 vòng/phút
6,4 giây (0 - 100km/h)
230 km/h
Tự động 8 cấp Geartronic
5
D 4.425 x R 1.863 x C 1.658 mm
2702 mm
430 lít

T5 AWD | R-DESIGN

1.750.000.000

TRUNG TÂM TRƯNG BÀY & BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
VOLVO CAR SÀI GÒN - 340 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp. HCM - Hotline: 0901 69 8668
VOLVO CAR HÀ NỘI - 7&9 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội - Hotline: 097 111 7799

* Đã bao gồm VAT

VOLVO CAR VIETNAM

