
DESIGN
• R-Design Seats Leather Power Adjusted & Memory
• 4-Zone Climate Control including Clean Zone
• Sport Theme Inlays
• Wheels 21” 5-Double Spoke Diamond Cut Alloy
• Full LED Light System Active Bending Light
• Panoramic Sunroof
• Dual Integrated Tail Pipe
• Keyless Entry & Drive

Intellisafe
• City Safety
• Collision Mitigation Support
• Adaptive Cruise Control
• Road Sign Information Display
• Blind Spot Info System
• Lane Keep Warning
• (ABS) Electronic Brake Distribution (EBD)
• Airbags Front, Side & Curtain Airbags
  with Driver Knee
• Whiplash Protection
• Park Assist Pilot
• Hill Start Assist,Hill Descent Control
• 360° Camera
• Pilot Assist
• Air Suspension

Sensus
• Navigation,Voice Control
• 9” Center Display
• Bowers & Wilkins Audio System (1,400W, 19 speakers)
• 12.3” Driver Display with Middle Navigation Screen
• Smart Phone Integration

The other models available are: 
XC60 MOMENTUM: QR 184,900
XC60 INSCRIPTION: QR 229,900

التصميم
• مقاعد الرياضيه مكسوه  من جلد  وتعديل كهرباء و زاكره

• مكيف باربعه مناطق للتحكم و منقي للهواء
• تزين رياضي داخلي

• عجالت ألومنيوم قياس ٢1” خماسية األضالع
• نظام اضائه ليد مع االنعطاف في المنحنيات

• فتحة سقف بنوراما
• مخرج عادم مزدج من الكروم

• أبواب تعمل بالبصمة مع مفتاح لتشغيل واغالق المحرك

انتليساف
• نظام منع اصطدام السيارة فى السرعات اقل من 50 كم

• نظام  دعم التخفيف  التصادم
• مثبت سرعه التكيفي

• قرائه اللوحات المرور االرشاديه 
• حساسة بالمريا للنقطه العمياء  

• نظام  تحزير الخروج عن المسار
• نظام مكابح منع النغالق مع توزيع الكتروني 
• وسادة هوائية للسائق  للراكب االمامي ستائر

   جانبه بطول جانبي السياره
• نظام حمايه الرقبه في الحوادث

• نظام ركن  أوتوماتيكي 
• نظام التحكم بالسياره في المرتفعات و المنخفظات

• كاميرات لروئيه °360 
• القيادة شبه الذاتية مع دعم التوجيه حتي 130 كم/ساعه 

• نظام  تعليق  هواءي

سنسس
• نظام  مالحه و اوامر صوتيه

• شاشه مقاس ٧”
®Bowers & Wilkins  نظام صوتي 19 سماعه من •

• شاشه 1٢٫3« للسائق معي شاشه للمالحه بالوسط
• تطبيق للهواتف الذكيه

النماذج األخرى المتاحة هي :
اكس سي 6٠ مومينتم  : ١٨٤،٩٠٠ ر.ق
اس سي 6٠ انسكربشن : ٢٢٩،٩٠٠ ر.ق

 

VOLVO XC60 R-DESIGN
2.0 T6 AWD 320 BHP 0-100 IN 6.5 SEC 
8 SPEED AUTO
VEHICLE DISPLAYED PRICE: QR 259,900 
2019 MODEL

فولفو اكس سي 6٠ ار-ديزاين
٢.٠ T6 نظام الدفع الرباعي المستمر ٣٢٠ القدرة المكبحية ٠-١٠٠ 

في 6.٥ ثواني ٨ سرعات أوتوماتيكية
السعر المعروض للمركبة: ٢٥٩،٩٠٠ ر.ق.

سنة الصنع: ٢٠١٩


