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Mert várják az óceán hullámai
És a meghódítandó hegycsúcsok
Mert holnapra síelést ígért a gyerekeknek
Mert szükség van egy kis pihenésre
És néha vészfékezésre is
Mert a jávorszarvasok nem ismerik a jelzőtáblákat
És a tehenek meg a kenguruk sem
Azért, hogy egyből sikerüljön a járda mellé parkolás
Azért, mert értékeli a szépséget és a mestermunkát
Mert szereti a kézzel varrott bőr tapintását
Mert a kávét forrón, a vizet hidegen szereti
Mert a holttér nem látható
Mert fárasztó volt a napja
És megérdemel egy kis hátmasszázst
Azért, mert a hátán Önnek sincs szeme
Mert mindig ura akar lenni a helyzetnek
Mert szereti a minőségi szórakozást
És tájékozott akar lenni
És néha Önnek is jólesik egy kis kényeztetés
Mert elfelejtette, hogy hol parkolt le autójával
Mert ma felbontották az utat
Ott, ahol tegnap még jól lehetett haladni
Azért, mert el akarjuk kápráztatni
És tudjuk, hogy ez nem könnyű
Azért, mert gondol a jövőre
Mert sem a tér, sem az erőforrások nem kifogyhatatlanok
Azért, mert ember
És az idő nem pénz, hanem maga az élet

VOLVO V90

AZ INNOVÁCIÓKNÁL
NEM AZ AUTÓ
AZ ELSŐDLEGES
SZEMPONT
Tartozunk Önnek egy vallomással. Nagy csodálói vagyunk. Egész nap Ön
jár az eszünkben, és egymás között is Önről beszélgetünk. Az örömeiről és
a csalódásairól, a sikereiről és a nehézségeiről, az igényeiről, az elvárásairól, a
bosszúságairól és a reményeiről. Mert szeretnénk megismerni az életmódját.
A célunk ugyanis az, hogy fejlesztéseinkkel – legyen az akár egy új szolgáltatás
vagy egy apró csavar – Önt szolgáljuk. Tudni szeretnénk, hogy egy újítás az Ön
szemében hozzátesz-e valamit a termékhez. Hogy hasznos-e az Ön számára?
Azt már most tudjuk, hogy ez a sok gondolkodás nem volt haszontalan. Talán már
Ön is hallott arról a célkitűzésünkről, hogy a 2020 után gyártott új Volvókban
senki se szenvedjen halálos vagy súlyos sérülésekkel járó balesetet. És ez nem
csupán szépen megfogalmazott álom. Ellenkezőleg: reális és elérhető cél.
Azt is tudjuk, hogy tartalmas életével majdnem minden szempontból elégedett.
Majdnem – mert egy dologban Ön is hiányt szenved. Ez az idő. Ezért 2025-re
minden új Volvo modellt olyan intelligens funkciókkal látunk el, amelyekkel
évente egy hétnyi időt takaríthat meg. 168 órát, amit arra fordít, amire csak akar.
Azt is tudjuk, hogy a lelkén viseli bolygónk jövőjét. Ezért fejlesztettük ki a Drive-E
technológiánkat, amellyel fenntarthatóvá válik az autóhasználat, miközben a
teljesítmény terén sem kell kompromisszumot kötnie. Tudjuk még, hogy utazás
közben is kapcsolatban kíván maradni a külvilággal. Sensus rendszereinkkel ezt
bármikor megteheti. Azt is tudjuk, hogy szereti saját kezében tartani az irányítást.
IntelliSafe technológiáink nem csak biztonságosabbá, hanem élvezetesebbé is
teszik az autózást.
Megtudtuk azt is, hogy érdeklik az önvezető autók. Nap mint nap újabb és újabb
úttörő lépést teszünk a megbízható és biztonságos önvezető technológia felé.
Szintén aktívan dolgozunk a teljesen elektromos hajtásláncok kifejlesztésén, és
szolgáltatásainkat is igyekszünk új szintre emelni.
Mindent megteszünk azért, hogy Ön megkapja, amit szeretne.
Minden innovációnknak Ön a mozgatórugója.

VOLVO V90

A SOKOLDALÚSÁG ÚJ ARCA
Mindenben az Ön életéhez igazodik.
A V90-et azoknak terveztük, akiknek sokféleképpen használható
autóra van szükségük, de az eleganciából és a kifinomultságból sem
akarnak engedni. A karosszéria sportos vonalvezetése és a levegős
utastér a luxuslimuzinok stílusát idézi, míg a rugalmasan bővíthető,
teljesen sík csomagtér a mindennapok praktikumát képviseli.
A merész külső korszerű futóművet takar, amely a precíz kezelhetőség és a luxusszínvonalú kényelem tökéletes ötvözetét nyújtja.
A V90-ben a legkorszerűbb technológiák támogatják a vezetőt,
de mindig diszkréten a háttérben maradnak. A félautomata vezetési
asszisztenstől az ütközésmegelőző rendszereken át a T8 Twin Engine
benzines és elektromos hibrid hajtásláncig minden technológiánk azt
szolgálja, hogy az Ön számára kellemesebb és biztonságosabb legyen
az utazás.
Természetesen a telefonos és internetes kapcsolat is rendelkezésére áll, de úgy, hogy soha ne vonja el a figyelmét a vezetéstől.
Még megnyugtatóbb, hogy a V90-ben a legkorszerűbb biztonsági
rendszerek ügyelnek az Ön és utasai testi épségére, sőt, a többi
közlekedőre is.
A V90 igazi Volvo kombi, amely nap mint nap könnyebbé és
kényelmesebbé teszi tulajdonosa életét.
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T6 AWD | Inscription
Ezüstmetál fényezés (711) | 20" nyolcküllős
ezüst színű Diamond Cut keréktárcsák (214)

VOLVO V90

Ízig-vérig Volvo. Elég egy pillantást vetni rá, és tudjuk: ez a kombi
csakis Volvo lehet. A karosszéria határozott vonalai diszkrét elegan
ciát és kimondhatatlan erőt sugároznak. A hosszú motorház és
a nagy tengelytáv a klasszikus túraautók stílusát idézi, a modern

korhoz igazított felfogásban. A ferdén csapott hátsó ablak és az azt
keretező, karcsú LED-es hátsó lámpák szintén a Volvo örökségből
táplálkoznak. Egyedi megjelenésével és modern formavilágával
a V90 nap mint nap büszke elégedettséggel tölti el.
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T6 AWD | Inscription
Ezüstmetál fényezés (711) | 20" nyolcküllős
ezüst színű Diamond Cut keréktárcsák (214)
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Szellőztetett nappa bőr kárpit
törtfehér, törtfehér/fekete belső burkolatok (WC00) |
Diófa dekorbetétek | Vinyl borítású műszerfal

ÖNÉ AZ IRÁNYÍTÁS
Kitűnő kezelhetőség minden helyzetben.

Amint hátradől a V90 kényelmes ülésében, vezető szerepben
érezheti magát. Az üléspozíció sportosan alacsony, az adaptív digitális műszeregység jól áttekinthető, még a középkonzol 9 colos
érintőképernyője is kissé Ön felé fordul. Mindenütt gyönyörű kidolgozású, minőségi anyagok veszik körül, és minden kapcsoló jól
kézre esik. A modern technológia és a luxus itt tökéletesen egészítik
ki egymást.
A legapróbb részleteken is látszik, hogy gondos tervező munka
eredményei. Jó példa erre a műszerfal szellőzőrácsainak kialakítása.
A fémes bevonatú középső rostély és a csiszolt felületű beállító
gomb önmagában is vizuális élmény. De mérnöki bravúr is, hiszen
a rostélyok irányát állító gomb egyben a szellőző nyitására, illetve
zárására is szolgál. És a V90 minden alkotóelemének hasonló
figyelmet szenteltek. Mert ez az autó minden részletében a vezetőt
és a vezetési élményt szolgálja.

VOLVO V90
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FÉNY, TÉR ÉS LUXUS
Utazzon első osztályon, minden nap, mindenhová. A V90 utasterében olyan kényelem és luxus veszi körül, mintha egy reptéri VIP
váróban foglalna helyet. És mindez a legmodernebb technológiával
és precíziós kivitelezéssel párosul.
Kezdjük az első ülésekkel. Ezek az emberi test kontúrjait követő
ülések kitűnően megtámasztják a testet, és mivel tág határok között
állíthatók, mindenki megtalálja a számára ideális üléspozíciót. Az
első ülések opcionális ülésszellőztetésével és masszázs funkciójával
még ennél is tovább fokozhatja a kényelmet.
Az üléstámlákat úgy terveztük, hogy megnöveljék a hátsó utasok
rendelkezésére álló lábteret. Mert a V90 mérnökei számára a hátul
ülők kényelme is elsődleges szempont volt. A négy zónás klímaberendezéssel (opció) például a hátsó szélső ülésekhez is egyedi
hőmérsékletet lehet beállítani, és opcióként a két szélső hátsó
ülésbe is rendelhető elektromos ülésfűtés.
A hatalmas sötétített üveg panorámatető az egész utasteret
fénnyel árasztja el, míg erős napsütésben az elektromosan működtethető roló segít megakadályozni az utastér felmelegedését. És ha
véletlenül nyitva hagyta a panoráma tetőt, kiszállás után a távvezérlővel kívülről is bezárhatja.
Sötétben a belső világítás teszi még vonzóbbá és barátságosabbá az utasteret. A legmagasabb szintű belső világítás (opció)
részeként az ajtókilincseket és a küszöbsíneket is apró lámpák

A vezetőülésben Öné az irányítás. Az autó leggyakrabban
használt funkcióit – köztük a szórakoztató rendszert, a telefont és a navigációt – a többfunkciós kormány kapcsolóival
vezérelheti, a 12 colos adaptív digitális műszeregység pedig
mindenről tájékoztatja.

világítják meg, az otthonos légkörről pedig hangulatfények
gondoskodnak.
A CleanZone technológia segít tisztább és egészségesebb
belső környezetet teremteni a vezető és utasai számára: a szellőzőrendszeren át beáramló levegőből speciális szűrő szűri ki a port, a
pollent és más részecskéket, de még a kellemetlen szagokat is. Sőt,
ha a beáramló levegő túl szennyezetté válik, a rendszer lezárja a
szellőzőnyílásokat, és belső-levegő keringtetésre vált. A V90 maga
gondoskodik a jó légkörről – Önnek csak a kívánt hőmérsékletet
kell beállítania. A négy zónás klímaberendezéssel a hátsó szélső
ülésekhez is egyedi hőmérsékletet állíthatnak be a hátsó utasok.
Sőt, még a kesztyűtartó is légkondicionálást kap, így út közben is
hidegen tarthatja italait.
A V90 azonban nem csupán a kényelemről szól, mert egy Volvo
kombiban a sokoldalúság is alapkövetelmény. A sík felületekkel
határolt csomagtér jól kihasználható és a nagy ajtónyíláson át
a rakodás is kényelmes. És ha még több helyre van szüksége,
a hátsó üléstámlák egymástól függetlenül teljesen síkba dönthetők – akár a csomagtér felől is. Az elektromosan működtethető
csomagtér ajtó például komfort funkciót is kínál, amellyel lábmozdulatra nyílik, illetve záródik – így nem kell letennie a kezében levő
csomagokat. Mert a Volvo V90-ben a technológia mindig az Ön
szolgálatában áll.

Az utastér minden eleme a forma és funkció tökéletes
harmóniáját bizonyítja. Opcióként a belső ajtókilincsek is
háttérvilágítást kapnak, hogy sötétben kényelmesebb legyen
az ajtónyitás.

A fejlett technológia hagyományos anyagokkal párosul,
amelyek természetes szépsége modern és barátságos
hangulatot teremt az utastérben.

VOLVO V90

MINDEN KIHÍVÁSRA KÉSZ
Egy autó, amely nap mint nap
alkalmazkodik az Ön aktív
életmódjához.

A praktikus és sokoldalú V90-nel minden utazás egyszerűbbé és
kényelmesebbé válik.
A sík felületekkel határolt csomagtér jól kihasználható és a nagy
ajtónyíláson át a rakodás is kényelmes. És ha még több helyre van
szüksége, a hátsó üléstámlák egyetlen gombnyomással teljesen
síkba dönthetők – akár a csomagtér felől is, így az üléstámlák
ledöntéséhez nem kell kinyitni a hátsó oldalajtókat. A középső üléstámlán elhelyezett síalagút révén akár a támlák ledöntése nélkül is
beférnek sílécei vagy a más hasonlóan hosszú rakomány.
Az elektromosan működtethető csomagtér ajtó pedig komfort
funkciót is kínál, amellyel az ajtó nyitásához, illetve zárásához nem
kell letennie a kezében levő csomagokat, hanem elég, ha – a kulccsal
a zsebében – a lábát elhúzza a hátsó lökhárító alatt.
A rakodást és szállítást segítő tartozékainkkal még inkább
egyéni igényeihez igazíthatja V90-ét. Az acél csomagtér elválasztó
rács például segít megakadályozni, hogy hirtelen fékezéskor a csomagok az utastérbe csússzanak, a rácshoz rögzíthető válaszfallal
pedig két részre oszthatja a csomagteret – az egyikbe rakodhat, a
másik meg kutyája helye lehet.

T6 AWD | Inscription
Ozmiumszürke metál fényezés (714) | 20" nyolcküllős
fekete Diamond Cut könnyűfém keréktárcsák (214) |
Tetőcsomagtartó kereszttartók | Kajaktartó
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Intelligens vezérlőrendszer

VEZÉRLÉS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ
Filozófiánk szerint a technológiának egyetlen célja lehet: az,
hogy az embert szolgálja, és egyszerűbbé tegye az életét. Minden,
ami bonyolult vagy nem segíti közvetlenül a vezetést, felesleges
és ezért kerülendő.
Egy modern Volvo rendkívül komplex rendszerek összessége,
kezelése mégis egyszerű és magától értetődő. A Sensus rendszeren
keresztül a vezető intuitíven kommunikálhat autójával és – az integrált telefonos és internetes kapcsolat segítségével – a külvilággal.
A kapcsolók és gombok serege helyett egyetlen 9 colos érintőképernyő uralja a letisztult műszerfalat, amelyről az okostelefonoknál megszokott módon vezérelheti az autó szinte minden funkcióját.
A látványos kezelői felület ikonjai vezetés közben is jól áttekinthetők,
maga az érintőképernyő pedig tökéletesen illeszkedik az utastér
elegáns formavilágához. A skandináv klímához alkalmazkodva az
érintőképernyő kesztyűben is működtethető.
A vezetéssel kapcsolatos legfontosabb információk a hagyományos műszereket felváltó 12,3 colos digitális kijelzőn jelennek meg,
amelynek beállításait saját ízléséhez igazíthatja, miközben a fényerő
önműködően alkalmazkodik a külső fényviszonyokhoz, így a képernyő
mindig jól látható.
Opcióként a szélvédőre vetített kijelző is rendelhető: ezen mintegy
az út fölött lebegve jelennek meg a legfontosabb menetadatok,
illetve a navigációs rendszer instrukciói, így a vezetőnek egy pillanatra
sem kell levennie a tekintetét az útról.
Mindemellett Volvóját hangutasításokkal* is vezérelheti, így addig
sem kell elengednie a kormányt, amíg az érintőképernyőn megnyomná a kívánt gombot. A klímaberendezés, a navigáció, a szórakoztatórendszer és az autóhoz csatlakoztatott okostelefon egyaránt
„megérti” az emberi beszédet.
A Volvo V90 így szinte eggyé válik vezetőjével.
*A hangvezérlés magyar nyelven egyelőre nem elérhető.
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Sensus navigáció
A Sensus navigáció megtervezi az úti céljához vezető optimális útvonalat, menet közben
segíti a tájékozódást és az esetleges torlódásokról is időben értesíti a vezetőt. Az eligazítások a műszerfalon, a középkonzol kijelzőjén és a vetített kijelzőn is láthatóan megjelennek.
A rendszert a középkonzol érintőképernyőjéről a vezető és az elöl ülő utas is kényelmesen és
biztonságosan vezérelheti, de a Sensus navigáció a hangutasításokat* is felismeri, amivel még
kevésbé vonja el a vezető figyelmét a forgalomtól. A Volvo On Call okostelefon alkalmazással
akár előre kikeresheti és elküldheti úti célját a rendszernek, az autóban elérhető navigációs
alkalmazások pedig segítenek parkolóhelyet találni és kifizetni a parkolási díjat, lehetőséget
adnak arra, hogy barátaival megossza pontos helyzetét, vagy éppen útbaigazítják a város
legjobb kávézójához. A T8 Twin Engine hálózatról is tölthető hibrid modellváltozat pedig a
navigációs rendszer adataira is alapozva igyekszik optimalizálni a tárolt elektromos energia
használatát. Az autó élettartama alatt ingyenesen elérhető térképfrissítések révén a navigációs rendszer folyamatosan lépést tart az úthálózat fejlődésével és változásaival.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: VOLVOCARS.HU

VOLVO V90

A ZENE MAGÁVAL RAGAD
A kiváló minőségű audiorendszer Volvójának szerves részét
képezi, amely kiváló térhatással kápráztatja el az utasokat, akár
elöl, akár hátul ülnek – a Volvo audiorendszereit ugyanis az utastér
belső akusztikájához hangolják.
Akusztikai filozófiánk egyszerű: nem a hangszórók puszta száma
számít, hanem az, hogy a zene lelke jelen van-e a hangélményben.
A Bowers & Wilkins, illetve a Harman Kardon® szakértőinek közreműködésével olyan audiorendszereket fejlesztettünk ki, amelyek
kategóriájukban a legjobbak között szerepelnek.
A legújabb Harman Kardon® Premium Sound audiorendszerünk
például gyönyörűen kiegyensúlyozott, valósághű hangélményt nyújt.
Ehhez a különleges hangzáshoz a 14 hi-fi hangszóró és a nyílt

hangdobozú mélysugárzó is hozzájárul. Ez utóbbi rezgéseit egész
testükben érezhetik az utasok.
A legkifinomultabb hangzásra vágyó zenerajongóknak ajánljuk a
csúcsminőségű Bowers & Wilkins audiorendszert, amely 19 kiváló
minőségű hangszórójával páratlan akusztikai élményt nyújt. Ennél
a rendszernél a műszerfal közepén is elhelyeznek egy hangszórót,
amelynek magassugárzóját – a szélvédőről való hangvisszaverődés
csökkentése érdekében – az utastér felé fordítottak. A dübörgő
mélysugárzó itt is a Volvo egyedi nyílt hangdobozos megoldását
alkalmazza.
Ezeken a kiváló audiorendszereken valóban úgy szólal meg a
muzsika, ahogyan azt a zeneszerző megálmodta.

A Harman Kardon® Premium Sound audiorendszert a hi-fi berendezéseiről híres Harman
Kardon® szakembereivel közösen fejlesztettük ki. A 600 wattos digitális erősítőhöz 14 hangsugárzó csatlakozik, amelyeket a Volvo utasterének akusztikájához hangoltak, hogy még
valósághűbb térhatású hangélményt nyújtsanak. A hangprocesszor különleges – Dirac® Unison
Tuning – szoftvere minden hangszórót külön-külön vezérel. A végeredmény: tökéletes összhang
és torzításmentes hangvisszaadás. A kiváló térhatásnak köszönhetően az autó minden utasa
első osztályú hangélményben részesül, amiben az egységes és dinamikus basszushangzás is
fontos szerepet játszik.

A Bowers & Wilkins audiorendszer hangszóróit az utastér szerkezetéhez méretezték,
hogy a lehető legjobb hangzást érjék el. A modern hangprocesszor segítségével az autó
utasterében három különböző terem akusztikáját lehet modellezni, amivel még közelebb
hozhatjuk a zenét a hallgatókhoz. A mély és torzítás nélküli basszus hangzást szolgálja a nyílt
hangdobozú mélysugárzó innovatív technológiája, amellyel nagy mennyiségű levegőt tud
megmozgatni, és ezáltal az egész utasteret egy nagy mélynyomóvá változtatja.

| 25

Okostelefon-integráció Használja ki okostelefonja képességeit autózás közben is. A járműbe telepített Apple CarPlay™ alkalmazás segítségével az okostelefon* felhasználói felülete
a középkonzol érintőképernyőjén is megjelenik, ahonnan kényelmesen és biztonságosan
vezérelheti a telefon legfontosabb alkalmazásait. Zenét hallgathat, telefonhívásokat fogadhat
és kezdeményezhet, akár üzenetet is küldhet, és az érintőképernyő mellett a többfunkciós
kormány kapcsolóival és hangutasításokkal is vezérelheti a csatlakoztatott okostelefont.
* iPhone® (5 vagy későbbi) okostelefonokkal használható.
** A hangvezérlés magyar nyelven egyelőre nem elérhető.

Sokcsatornás kapcsolat Telefonját Bluetooth® vezeték nélküli kapcsolaton keresztül is
csatlakoztathatja autójához. Ilyenkor a hívások az autó audiorendszerén szólalnak meg, és a
telefont is az autó rendszereivel (érintőképernyő, többfunkciós kormány vagy hangutasítások)
vezérelheti. A Bluetooth® kapcsolat a telefonon tárolt zenék lejátszására is használható. De
rendelkezésére áll a beépített Spotify® alkalmazás is, amellyel telefon csatlakoztatása nélkül
is hozzáférhet ehhez a hatalmas zenei adatbázishoz. Ilyenkor az autó beépített internet
kapcsolatán keresztül érkeznek az adatok, amely kapcsolatot a Volvo On Call alkalmazással
létesített wi-fi hotspoton keresztül utasaival is megoszthat.

A Bowers & Wilkins a B&W Group, Ltd. védjegye.
Az Apple CarPlay az Apple Inc. védjegye.
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VOLVO ON CALL.
A SZEMÉLYI TITKÁR
A Volvo On Call alkalmazással autóját is bekapcsolhatja saját
on-line világába. Volvója így mindig elérhetővé válik, és előre felkészítheti minden utazásra.
Például már a tervezett indulás előtt bemelegítheti vagy éppen
lehűtheti az utasteret, vagy előre elküldheti a kijelölt úti célt a navigációs rendszernek. Sőt, ha az alkalmazást szinkronizálja a naptárával, a megbeszélések helyszíne önműködően átkerül az útvonaltervezőbe. A célállomás közelében az alkalmazás segít parkolóhelyet
találni, és el is kalauzolja oda. Ha pedig autója balesetet szenvedne,
a Volvo On Call önműködően értesíti a mentőket, és egyben átküldi
az autó GPS koordinátáit is.

E GY N A P A V O LV O O N C A L L
SZERVEZÉSÉBEN
A Volvo On Call alkalmazással időt
takaríthat meg és kényelmesebbé is teheti
az utazást. Ha egyszer kipróbálja,
nem fog akarni nélküle élni.

TÖ K É L E T E S K E Z D E T
Amikor reggel beül az autójába, az utastér
már meleg, a szélvédőről pedig leolvadt a
jég – a Volvo On Call segítségével ugyanis
már előre bekapcsolta az állóhelyzeti fűtést.
Útközben az On Call gomb lenyomásával
felhívja a diszpécserközpontot, és megkéri,
hogy a bediktált úti célt küldjék el a
navigációs rendszerre – így nem kell kézzel
beírnia a címet.

07:30

K E R E S S E M E G A U TÓ J ÁT
Ha netán elfelejtette volna, hol parkolt le
autójával, az alkalmazás térképen mutatja
meg a helyet. A parkolóhely közelébe érve
a fényszórókat is felvillanthatja, hogy
könnyebben megismerje autóját.

11:00
I N D U L U N K TO VÁ B B
A naptár jelzi a következő megbeszélést. Az
alkalmazásból egyetlen gombnyomással
elküldheti a címet az autó
navigációs rendszerének.

12:00
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A H O L N A P R A K É S Z Ü LV E
Az alkalmazás figyelmezteti, hogy másnap
reggel megbeszélése van. A helyszínt elküldi
a navigációs rendszerre, és beállítja a
időzített állóhelyzeti fűtést, hogy
induláskor már meleg legyen az utastér.

TÁV V E Z É R E LT K É N Y E L E M
A Volvo On Call appal távolról
b ekapcsolja az állóhelyzeti fűtést, hogy
amikor hazaindul, meleg utastér fogadja.

13:00

17:15

17:45

22:20

K É Z B E S Í T É S A Z A U TÓ B A *

W I - F I M E N E T KÖ Z B E N I S

Az interneten megrendelt cipőt – amelyhez
kiszállítási címként az autóját adta meg –
a futár elhelyezi Volvója csomagtartójában.

Hazafelé autózik. A telefonján elindítja
kedvenc streaming zeneszolgáltatását,
amely az autó wi-fi hotspotján keresztül az
audiorendszeren szólal meg.

14:45
Értesítés kap, hogy a megrendelt
csomagot kiszállították, és az autó
csomagtartójában hagyták.
*Az autós kézbesítés egyelőre csak néhány országban elérhető.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: VOLVOCARS.HU

A biztonság új definíciója

PILOT ASSIST.
KÉNYELMESEBBÉ ÉS BIZTONSÁGOSABBÁ
TESZI A VEZETÉST
A legújabb félautomata vezetési technológiáink álló helyzettől
egészen az autópályán megengedett sebességig segítik az egyenletes és biztonságos haladást.
Az adaptív tempomat és a Pilot Assist félautomata vezetési
asszisztens jelentősen csökkenti a vezetőre nehezedő stresszt.
A rendszer ugyanis – a klasszikus tempomattal ellentétben – nem
csak statikusan tartja a beállított sebességet, hanem lassabb jármű
mögött önműködően lelassít, mindenkor megtartva a biztonságos
követési távolságot. Eközben a kormánymű önműködően a forgalmi
sáv közepén tartja az autót. Az elektronika – a beépített szenzorok
és kamerák jelei mellett – a navigációs rendszer adott útszakaszra
vonatkozó térkép adatait is figyelembe veszi, így például emelkedők

előtt a maximális kényelem és biztonság szempontjai szerint módosítja a sebességet.
Ez a technológia araszoló forgalomban is kényelmesebbé teszi
a vezetést. Volvója – a biztonságos követési távolságot tartva –
önműködően követi az előtte haladó járművet, és ha az megáll, álló
helyzetre fékezi le az autót. Ha a másik jármű újra elindul, Volvója
ismét követni kezdi.
Ezek a technológiák egyszerűbbé, kényelmesebbé és biztonságosabbá is teszik a vezetést, de mindig lehetőséget adnak a vezető
számára, hogy átvegye a teljes irányítást.
Megjegyzés: Az itt ismertetett funkciók csupán a vezetőt támogató rendszerek. A biztonságos közlekedés mindenkor a vezető személyes felelőssége.
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CITY SAFETY
ÜTKÖZÉSMEGELŐZŐ
RENDSZER.
ELŐRELÁTÓ ÚTITÁRS
A V90-ben alkalmazott fejlett proaktív biztonsági technológiák
mintegy hatodik érzékként segítik a vezetőt. Ezek közé tartozik az
50 km/h sebességig működő City Safety ütközésmegelőző rendszer, amely mindig lankadatlan figyelmével és gyors reakcióidejével
a vezető hasznos segítőtársa.
A City Safety még az éjszakai sötétségben is felismeri az autó
útjába kerülő más járműveket, gyalogosokat, kerékpárosokat és
nagy testű állatokat. Ha a rendszer veszélyt észlel, fény- és hangjelzéssel figyelmezteti a vezetőt, vagy ha kell, automatikusan vészfékezésbe kezd, hogy elkerülje az ütközést, vagy legalább csökkentse
annak erejét. A Volvo a világon elsőként vezette be a frontális
ütközést elkerülő rendszerét, amely ha a saját sávunkban – például
szabálytalanul előző – szembe jövő járművet érzékel, automatikus
fékezéssel igyekszik csökkenteni az ütközés erejét.
Volvója akkor is segítségére siet, ha 50 és 100 km/h sebesség
között hirtelen kikerülő manővert hajt végre. Az elektronika érzékeli
a hirtelen kormánymozdulatot, és a City Safety rendszer segítségével fékezni kezdi a kanyar belső ívén futó kerekeket, amitől az autó
még gyorsabban tér ki az akadály előtt.
A City Safety tökéletes partner a vezetésben: a háttérből folyamatosan figyeli a forgalmat, de csak akkor avatkozik be, ha valóban
szükség van rá.

Frontális ütközést elkerülő rendszer
automatikus fékezéssel
A Volvo világelső biztonsági újítása érzékeli, ha az autó saját forgalmi sávjában
szembejövő jármű közelít. Ha a frontális
ütközést már nem lehet elkerülni, a rendszer önműködően fékezni kezd, ezzel is
csökkentve az ütközés erejét.

Frontális ütközést elkerülő rendszer
Az automatikus kormányzást alkalmazó
rendszer akkor lép működésbe, ha
Volvója – a haladási sávot elhagyva – egy
szembejövő jármű elé kerül. Ilyenkor az
elektronika visszakormányozza az autót
a saját sávjába.
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Sávban tartó rendszer
Ha az autó indokolatlanul közelít a forgalmi
sáv szélét jelző választóvonalhoz, a rendszer
finoman visszatereli a sáv közepére. Ha ez
nem lehetséges, vagy a vezető továbbra is
a sáv széle felé kormányoz, az elektronika
a kormánykerék rezgésével figyelmeztet
a veszélyre.

Útelhagyást megakadályozó rendszer
A Volvo biztonsági újítása érzékeli, ha az autó
indokolatlanul az út széle felé sodródik, és
ilyenkor enyhe kormánymozdulatokkal igyekszik visszaterelni a sávba. A rendszer szükség
esetén a fékeket is működésbe hozza.

BLIS™ kormányasszisztenssel
A BLIS™ holttérfigyelő rendszer akkor figyelmeztet, ha a tükrök holtterébe valamelyik
oldalon másik jármű kerül, vagy ha a szomszédos sávban nagy sebességgel másik
jármű közelít. Ha a vezető a figyelmeztetés
ellenére a másik jármű felé kormányozza az
autót, a rendszer finoman ellenkormányozva
visszatereli a saját sávjába.

LED fényszórók automatikus távolsági
fényszóró funkcióval
A LED fényszórók minden helyzetben optimálisan világítják meg az utat, miközben a vezetőnek nem kell arra figyelnie, hogy a szembe
jövő autót látva a távfényt tompítottra váltsa.
A Volvo szenzorai ugyanis érzékelik a többi
járművet, és a rendszer úgy takarja ki a reflektor fénycsóvájának egyes részeit, hogy az ne
vakítsa el a másik autó vezetőjét.

VOLVO V90
T6 AWD | Inscription
Ezüstmetál fényezés (711) | 20" nyolcküllős ezüst színű
Diamond Cut keréktárcsák (214) | Panorámatető

PRECÍZ PARKOLÁS
Egy Volvóval a parkolás sem okozhat gondot. A navigációs rendszer
része az az autós alkalmazás, amely segít szabad parkolóhelyet
találni, és lehetővé teszi az elektronikus úton történő díjfizetést is.
Magát a parkolást első és hátsó parkolóradar könnyíti meg, amely
hangjelzésekkel figyelmeztet az akadályokra. Az opcióként rendelhető 360° fokos, nagy felbontású kamerarendszerrel madártávlatból
is láthatja a Volvo környezetét, ami különösen hasznos segítség,
ha rosszul belátható, szűk helyen kell manővereznie.
Az automatikus parkolórendszerrel pedig a kormányzást is
átadhatja az elektronikának. Az intelligens vezérlő rendszernek az
autó hosszánál mindössze 20%-kal nagyobb helyre van szüksége
a beálláshoz – ami közben Önnek csak a gázt, a sebességváltót és
a féket kell kezelnie. A rendszer a járda mellé és a járdára merőlegesen történő parkoláskor egyaránt használható, és a szűk parkolóhelyről való kiállásban is segít.
Ha pedig szűk parkolóhelyről vagy garázsból kell kitolatnia, a
kitolatást segítő rendszer figyelmeztet a vezetőülésből nehezen
észrevehető, keresztben közeledő járművekre.

360° kamera
A középkonzol kijelzőjén megjelenő madártávlati képet az autó körül elhelyezett apró kamerák
képének feldolgozásával állítja elő a rendszer. A képen jól láthatók az autó körüli akadályok,
ami jelentősen megkönnyíti a parkolást és segít elkerülni a koccanásokat.
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VÉDJÜK A LEGFONTOSABBAT, AZ EMBERT
A vezető és az utasok védelme minden Volvo modellnél elsődleges szempont. Így van ez a V90-ben is, amelynek fejlett biztonsági
rendszerei több évtizedes tapasztalatra és innovációra épülnek.
Egy autó valódi biztonságát az határozza meg, hogy a különböző
biztonsági technológiák milyen mértékben képesek együttműködni
az utasok védelme érdekében. Az ülésektől kezdve az utasokat
körülvevő biztonsági utascellán át a biztonsági övekig és a légzsákokig minden egymással összehangoltan védi az autóban utazókat.
A Volvo első ülései nem csupán páratlan kényelmet nyújtanak,
hanem ütközés esetén is védik a bennük ülőket. Ha autójába hátulról rohannak bele, az ülésekbe épített egyedi ostorcsapás-nyaksé-

Energiaelnyelő első üléspárnák
A V90 kissé kagylósított ülései nemcsak az utasok kényelmét
szolgálják. Az energiaelnyelő üléspárnák különleges szerkezete
függőleges irányú becsapódásnál mérsékli a gerincet érő
behatásokat. Ez is jó példa arra, hogy egy Volvo szinte minden
alkotó eleme a biztonságot is szolgálja.

rülés védelmi rendszerünk óvja a hátát és a nyakát a sérülésektől.
Ha pedig Volvója az útról lerepülve függőleges irányban zuhan a
talajra, az energiaelnyelő első üléspárnák védik az utasok gerincét.
Az autó sokszor már korábban érzékeli a közelgő ütközés veszélyét, és így fel tud készülni az esetleges becsapódásra. Az automatikusan megfeszülő első biztonsági övek (opció) ilyenkor már előre
az ülésbe szorítják az utasokat. Ha az ütközést sikerül elkerülni, az
övek normál helyzetbe állnak vissza, és nincs szükség szervizre.
Ezek a biztonsági technológiák és tervezőink minden részletre
kiterjedő figyelme az, amitől a Volvo V90-ben Ön is biztonságban
érezheti magát.

Volvo biztonsági utascella
A V90 biztonsági utascellája jelentős részben ultra nagy
szakítószilárdságú bóracélból készül, így nagy erők hatására
is csak minimális mértékben deformálódik. Ezzel szemben az
első és hátsó gyűrődő zóna tervezett alakváltozásával segít
felemészteni az ütközés energiáját, ezzel csökkentve az utasok
fizikai terhelését.

Gyermekbiztonság
A Volvókban utazó gyermekek biztonságát több évtizedes kutatási és gyártási tapasztalatunk szavatolja.
Egyedi módszerünk részeként laboratóriumainkban
megtörtént baleseteket modellezve végzünk törésteszteket, és autóinkkal együtt gyermeküléseinket is teszteljük. A teszteredmények alapján kifejlesztett legújabb
gyermeküléseink így páratlan biztonságot nyújtanak.

Hatékony teljesítmény

TÖBBET – KEVESEBBEL
Motorjaink tökéletes egyensúlyt teremtenek a teljesítmény
és a hatékonyság között, így bármelyik Volvo erőforrással kitűnő
menetdinamikát élvezhet, alacsony fogyasztás és károsanyag-
kibocsátás mellett.
A kis súlyú, alacsony belső súrlódású motorok a fejlett turbótechnológiának is köszönhetően kimagasló teljesítményt és minden
helyzetben lendületes vezetési élményt nyújtanak. A kisebb motorokban eleve kevesebb energiát emészt fel a súrlódás, ráadásul
ezek a motorok kis belső súrlódásuk révén még hatékonyabban
hasznosítják az üzemanyagot, és ezáltal a környezetre gyakorolt
hatásuk is mérséklődik. A motorok méretének és tömegének csökkentésével autóink térkihasználása és súlyelosztása is jobb lett.
Ez az innovatív hozzáállás a vezetést is élvezetesebbé teszi. Ha
például a 235 lóerős D5 dízel hajtásláncot választja, a PowerPulse
technológia segít kiküszöbölni a turbólyukat. Elinduláskor, illetve
alacsony fordulatszám mellett ugyanis a gázpedál lenyomására
sűrített levegő pörgeti fel a turbót, hogy késedelem nélkül reagáljon
a motor. Ha pedig a 310 lóerős T6 benzines hajtásláncot választja,
a kompresszor és a turbófeltöltő együttesen gondoskodik a motor
azonnali és dinamikus reakciójáról. Ezek a Volvo technológiák olyan
dinamikával ruházzák fel a kompakt, négyhengeres erőforrásainkat,
amely a jóval nagyobb motorokra jellemző – a nagyobb fogyasztás
és károsanyag-kibocsátás nélkül.
Bármelyik hajtáslánc mellett dönt is, élvezni fogja a motor csendes és nyugodt járását. Dízelmotorjainknál például az i-ART technológia mind a négy hengernél külön szabályozza a befecskendezett
üzemanyag mennyiségét, amitől nemcsak finomabban jár a motor,
de hatékonysága is növekszik. Az egészségre ártalmas anyagok
kibocsátását a legmodernebb emisszió-szabályzó eljárások korlátozzák – a szelektív katalitikus redukció például akár 90%-kal csökkenti a kipufogó-gázban levő nitrogén-oxidok (NOX) mennyiségét.
A precíz kézi sebességváltó, illetve a nyolcfokozatú Geartronic™
automata váltó kiváló hatékonysággal továbbítják a motor nyomatékát a kerekekre. A Geartronic™ váltó például mindig azt a fokozatot
választja, amelyben az adott körülmények között a leghatékonyabban működik a motor, de manuális üzemmódra váltva a vezető
veheti át az automata váltó irányítását.
A hajtáslánc viselkedését akár saját hangulatához is igazíthatja.
A vezetési mód kapcsoló segítségével kényelmi (Comfort), gazdaságos (Eco), dinamikus (Dynamic) vagy egyéni (Individual) üzemmód közül választhat. A beállítás a motor mellett a kormányzási
jellemzőkre és az opcionális aktív futóműre és a légrugózásra is
hatással van.
Hajtásláncaink harmonikus egyensúlyt teremtenek a teljesítmény és az üzemanyag-takarékosság között – emellett vezetésük
is rendkívül élvezetes.
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NYERŐ KOMBINÁCIÓ
Innovatív hajtásláncainkkal – mint például a hibrid hajtásláncok
– páratlan vezetési élményt kínálunk Önnek. A nagy teljesítményű
T8 Twin Engine hálózatról is tölthető Plug-in hibrid hajtáslánc kiváló
menetdinamikát biztosít, miközben az autó szén-dioxid kibocsátása
is alacsonyabb.
A négyhengeres, kompresszorral és turbófeltöltővel is felszerelt
benzinmotor és az elektromotor együttesen 390 lóerős teljesítményre képes, miközben az üzemanyag fogyasztás a jóval szerényebb képességű motorokéhoz közelít. A benzinmotor az első, az
elektromotor pedig a hátsó kerekeket hajtja, így a hajtáslánc szükség esetén bármikor összkerékhajtásra válthat, a gyorsulás pedig
egészen elképesztő lehet.
Teljesen feltöltött akkumulátorral a munkába járók többsége
tisztán elektromos üzemmódban is be tud autózni a munkahelyére
és vissza, anélkül, hogy útközben bármikor be kellene indítani a
benzinmotort.
A hibrid hajtáslánc működését a kiválasztott üzemmód határozza meg. A Hibrid üzemmód úgy kombinálja a belsőégésű és az
elektromotor használatát, hogy a fogyasztás optimális legyen, míg
Tiszta üzemmódban kizárólag az elektromotor hajtja az autót – zéró

A V90 T8 Twin Engine AWD kristályüveg váltógombja, amely
a híres svéd Orrefors® műhelyben készül, a hagyományos
svéd anyagokat modern dizájnnal és technológiával ötvözi.

emisszióval. A Power üzemmódban a benzinmotor és az elektromotor is maximális teljesítményt nyújt, és közben állandó összkerékhajtásra vált a rendszer. Az egyedi üzemmód választásakor
személyes ízlése és vezetési stílusa alapján állíthatja be a hibrid
hajtáslánc működését.
Bármilyen komplex is a hibrid technológia, vezérlése egyszerű
és intuitív. Az üzemmódok között a középkonzol könnyűfém görgőkapcsolójával válthat. Ha pedig a hátul légrugókkal szerelt aktív
futóművet választotta, autója önműködően a vezetési módhoz
legjobban illő futóműbeállítást alkalmazza, így Ön akadálytalanul
élvezheti a vezetést.
Az akkumulátor töltése gyors és egyszerű. A regeneratív fékezés
révén lassításkor a felesleges mozgási energia egy része visszatöltődik
az akkumulátorba, de a benzinmotor is tudja tölteni az akkumulátort,
akár menet közben is. Emellett az akkumulátor az otthoni háztartási
elektromos hálózatról is tölthető, a Volvo On Call alkalmazással pedig
távolról is ellenőrizheti az akkumulátor töltöttségi szintjét, illetve előre
beprogramozhatja a töltés kezdetét és végét.
A T8 Twin Engine AWD hajtáslánc nagy teljesítményre képes,
nagy fogyasztás nélkül. Igazi nyerő kombináció.

A hibrid hajtáslánc alacsonyan elhelyezett akkumulátora
a V90 súlypontját is alacsonyan tartja, ezzel is fokozva az
autó stabilitását, ugyanakkor semmit sem vesz el a hasznos
rakodótérből.

A T8 Twin Engine hibrid modell akkumulátora az egyedi
tervezésű és tartozékként rendelhető fali töltővel otthon is
kényelmesen és biztonságosan tölthető. Egy teljes feltöltés a
legtöbb ember számára elegendő ahhoz, hogy tisztán elektromos üzemmódban autózzon be a munkahelyére és vissza.
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T8 Twin Engine AWD | Inscription
Kristályfehér gyöngyház fényezés (707) | 20" tízküllős ezüst
színű Diamond Cut könnyűfém keréktárcsák (1030)

VOLVO V90
T6 AWD | Inscription
Ezüstmetál fényezés (711) | 20" nyolcküllős
ezüst színű Diamond Cut keréktárcsák (214)

A TÖKÉLETESSÉGIG
FINOMÍTVA
A V90-et a precíz kezelhetőség és a maximális kényelem jegyében terveztük – és a fejlett futóműnek köszönhetően egyiknél sem
kellett kompromisszumot kötnünk. A V90-ben igazán dinamikus
vezetési élményben lehet része, miközben luxusszínvonalú gördülési kényelmet élvezhet.
A kettős keresztlengőkaros első felfüggesztés és a keresztben
elhelyezett kompozit laprugót tartalmazó, szintén többlengőkaros
hátsó futómű mindig gyorsan és pontosan reagál a vezető kormánymozdulataira. Ha a hátsó felfüggesztéshez légrugókat választ,
autója önműködően az útviszonyokhoz és a vezetési módhoz illő
futóműbeállításra vált. A légrugók másik előnye, hogy teljes terhelésnél sem ül le az autó hátulja. A fejlett vezetőtámogató rendszerek, mint például az elektronikus menetstabilizáló rendszer vagy az
alulkormányzás-gátló garantálják az autó stabilitását és a magabiztos kanyarvételt. Az összkerékhajtással pedig csúszós utakon is
bízhat a megfelelő tapadásban.
Az opcionális vezetési mód beállítással autója viselkedését az
útviszonyokhoz, illetve saját vezetési stílusához igazíthatja. A négy
féle beállítást kínáló funkció a motor, a sebességváltó, a gázadagolás és a kormányzás karakterisztikáját, illetve az opcionális aktív
futómű és hátsó légrugózás esetén a futómű viselkedését is módosítja. A kormány mögé szerelt váltófülekkel pedig még a váltások
időzítését is Ön határozhatja meg.
A V90 az elindulásban is segíti vezetőjét. Emelkedőn való elinduláskor a visszagurulás gátló mindaddig befékezve tartja az autót,
amíg le nem nyomja a gázpedált. Az Auto Hold funkció bekapcsolásával pedig megállás után nem kell folyamatosan nyomnia a féket:
az autó mindaddig álló helyzetben marad, amíg újra le nem nyomja
a gázpedált.

A hátul légrugókkal szerelt aktív futómű (opció) a rossz minőségű utakon is szinte teljesen
elnyeli a rázkódásokat. A légrugókkal az autó nagy terhelésnél is vízszintes marad, és a
légrugók a kezelhetőségre is pozitív hatással vannak. Az aktív futóművel pedig Ön állíthatja
be a rugózás keménységét.
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VOLVO V90

A VOLVO ÉLMÉNY
Ha a Volvo mellett dönt, az autózás egyik legkényelmesebb és
leggondtalanabb módját választja. Bármilyen ellenőrzésre vagy
javításra legyen is szüksége, hivatalos Volvo szervize készséggel áll
rendelkezésre, hogy autója mindig csúcsformában legyen.
Szervizszolgáltatásaink személyre szabottak, hatékonyak és –
akárcsak autóink – emberközpontúak. Minden szükséges feladatot
elvégzünk, a lehető legegyszerűbb módon. A szerviz végén minden
alkalommal le is mossuk autóját. Ez a Service by Volvo.
Márkakereskedője az Ön igényeihez szabott szolgáltatások
egész sorával igyekszik egyszerűvé és gondtalanná tenni a Volvo
tulajdonosi élményt. Személyes szerviz technikus is rendelkezésére áll, a legtöbb munkát pedig egy órán belül elvégezzük, így a
többszöri utazás helyett kényelmes ügyfélvárónkban várhatja meg,
amíg elkészül autója. Mert autóink mellett szolgáltatásainkat is úgy
fejlesztjük tovább, hogy ezzel még egyszerűbbé és kényelmesebbé
tegyük az emberek életét.
A Volvo szervizben végzett időszakos szervizeknél az előírt
ellenőrzéseken túl számos hasznos extra szolgáltatást is ajánlunk.
Például a gyári szoftvereket a legújabb verzióra frissítjük, így Volvója
minden szerviz után újult erővel állhat szolgálatba. Emellett kedvező
feltételekkel újabb 12 hónappal meghosszabbítjuk a Volvo Assistance szolgáltatást, így szükség esetén bárhol és bármikor számíthat a gyors segítségre.

VOLVO V90
T6 AWD | Inscription
Ezüstmetál fényezés (711) | 20" nyolcküllős
ezüst színű Diamond Cut keréktárcsák (214)

ÖNÉ A VÁLASZTÁS – HA JTÁSLÁNC | 45

KEZDŐDIK AZ UTAZÁS
A V90 fejlesztésekor egyetlen cél lebegett a szemünk előtt: olyan
autót akartunk létrehozni, amely tökéletesen megfelel az Ön ízlésének és mindenben illeszkedik életmódjához. Dinamikusan vezethető, hosszú távon is kényelmes és kifinomultan elegáns járművet,
amely minden igényét kielégíti – de ügyel a többi közlekedőre és
közös környezetünkre is. Olyan intuitíven kezelhető autót, amely
egyszerűbbé teszi az életét és használata nap mint nap elégedett
örömmel tölti el.
A V90 mozgatórugója a hatékony és dinamikus hajtáslánc.
Bármelyik modellt választja is, a legkorszerűbb Drive-E technológia révén a motor mindig fürgén és kiegyensúlyozottan reagál. Az
alacsony üzemanyagfogyasztás és szén-dioxid kibocsátás egyben

azt is jelenti, hogy hajtásláncaink már most megfelelnek a jövőben
bevezetendő szigorú emissziós előírásoknak.
Drive-E hajtásláncaink korszerű dízel- és benzinmotorokra épülnek, amelyek rendkívül finoman járó, nyolcfokozatú Geartronic™
automata, vagy hatfokozatú kézi sebességváltón keresztül hajtják a
az első kerekeket, illetve az AWD modellek esetében mind a négy
kereket. A V90 modellcsalád hálózatról tölthető hibrid változatot is
kínál: a T8 Twin Engine AWD modellben egy benzines és egy elektromotor hajtja az autót. Ez a legerősebb modellváltozat – és egyben
a leghatékonyabb is.
Válassza ki az Önhöz legközelebb álló modellt, és kezdődhet is
az utazás.

T8 Twin Engine AWD

D5 AWD

A Plug-in hibrid technológiát alkalmazó T8 Twin Engine modellváltozat a frissítő vezetési
élményt páratlan hatékonysággal ötvözi. A nagy teljesítményű benzinmotor és az elektromotor
kombinációjával (303 + 87 LE/400 + 240 Nm) a hajtáslánc kimagasló teljesítményt nyújt az
autópályán, a napi ingázás során akár nullára csökkenti a helyi károsanyag-kibocsátást – és
szükség esetén összkerékhajtást is biztosít.

Legerősebb (235 LE/480 Nm) D5 AWD dízel hajtásláncunk nagy teljesítményével és kifinomultságával kápráztatja el a vezetőt. A kettős turbófeltöltő és a nyolcfokozatú Geartronic™
sebességváltó révén kompromisszumok nélküli, dinamikus vezetési élményben lehet része.

T6 AWD
Ez a nagy teljesítményű benzinmotoros hajtáslánc (310 LE/400 Nm) kiváló menetdinamikával ruházza fel az autót, miközben a hatékonyság terén sem köt kompromisszumot. A kompresszor- és turbótechnológia kombinációja, valamint a gyorsan reagáló összkerékhajtás és az
egyenletesen működő, nyolcfokozatú Geartronic™ automata sebességváltó révén a vezető
mindig ura a helyzetnek.

D4
D4 AWD
A kifinomult D4 dízel hajtáslánc (190 LE/400 Nm) fogyasztását meghazudtoló lendületet
hoz a vezetésbe. A dinamikus összkerékhajtással és finoman járó nyolcfokozatú Geartronic™
automata váltóval kombinált D4 AWD hajtáslánc maximális hatékonysága mellett magabiztos
vezetési élményt nyújt.

T5

D3
D3 AWD

A 250 LE teljesítményű és 350 Nm nyomatékú T5 benzinmotoros hajtáslánc a városi forgalomban és az országúton is egyformán jól teljesít. Ez a kiváló és sokoldalú hajtáslánc bőséges
teljesítmény-tartalékokkal rendelkezik, és a kifinomult, nyolcfokozatú Geartronic™ automata
váltó révén mindig élvezetes és dinamikus vezetési élményt nyújt.

A 150 lóerős, 320 Nm nyomatékú D3 dízel hajtáslánc a hatékony üzemanyag-felhasználás és
a teljesítmény kifinomult harmóniáját nyújtja. A fronthajtású modellváltozat hatfokozatú kézi,
illetve hatfokozatú Geartronic™ automata sebességváltóval rendelhető, míg az összkerékhajtású D3 AWD modellben nyolcfokozatú Geartronic™ automata váltó működik.

T4
A T4 benzinmotoros hajtáslánc (190 LE/300Nm) egyenletes, reagálókész és rendkívül
hatékony vezetést biztosít. Az optimalizált turbófeltöltővel már alacsony, illetve közepes fordulatszámtól rendelkezésre áll a teljes nyomaték, míg az egyenletesen működő, nyolcfokozatú
Geartronic™ automata sebességváltó révén a vezető mindig ura marad a helyzetnek.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: VOLVOCARS.HU

VOLVO V90
T6 AWD | Inscription
Ezüstmetál fényezés (711) | 20" nyolcküllős
ezüst színű Diamond Cut keréktárcsák (214)
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Volvo V90 Momentum
A gazdag alapfelszereltség minden igényt kielégít
az elegancia, a kényelem és a biztonság terén egyaránt.

Volvo V90 R-Design
Sportos elegancia és dinamikus vezetési élmény.

Volvo V90 Inscription
A kifinomult svéd luxus iskolapéldája.

Volvo V90 Cross Country
A V90 Cross Country robusztusságában is kifinomult
szabadidőautó, amely minden úton hű társa lesz.

V90 Cross Country Volvo Ocean Race
A világ egyik legnehezebb vitorlásversenye által ihletett
különleges modellek a kényelem és a praktikus
szolgáltatások egyedi kombinációját nyújtják.

TERVEZZE MEG SAJÁT VOLVO V90-ÉT!
Filozófiánk, hogy minden tevékenységünkben az embert helyezzük
a középpontba. Ez azt is jelenti, hogy szabad kezet adunk Önnek
Volvója megtervezésében. Így olyan autót választhat, amely tökéletesen illik ízléséhez és személyiségéhez.
Azt szeretnénk, hogy Volvója pontosan olyan legyen, mint
amilyennek megálmodta, ezért a felszereltségi szintek, egyedi
opciók és gyári tartozékok széles választékát kínáljuk. Már a V90
Momentum modellváltozat is bővelkedik a legmodernebb biztonsági és kényelmi felszerelésekben, míg azok, akik a legkifinomul-

tabb skandináv luxussal szeretnék magukat körülvenni, a V90
Inscription modellváltozatban érezhetik leginkább otthon magukat.
Ha pedig a sportos megjelenés áll közel az ízléséhez, válassza a
V90 R-Design modellváltozatot.
Azok számára, akik munkájuk vagy életmódjuk révén gyakran
autóznak rossz minőségű vagy földutakon, a robusztus Cross
Country modellek jelenthetik az ideális választást.
Biztosak vagyunk benne, hogy Ön is meg fogja találni álmai
Volvo V90-ét. Válasszon szabadon, kompromisszumok nélkül.

VOLVO V90

VOLVO V90 MOMENTUM.
FELSZERELTSÉG AZ ÖN IGÉNYEI SZERINT
Megszületett a döntés: a V90-et választotta. De a különböző felszereltségi szintek és praktikus egyedi opciók még mindig számtalan
lehetőséget kínálnak.
Már a Momentum modellváltozat is olyan igényes technológiai
megoldásokat vonultat fel, amelyek a biztonság, a kényelem és a
stílus terén is magasra helyezik a mércét. A vezetőt 8 colos digitális
adaptív műszeregység tájékoztatja az autó működéséről. A középkonzol 9 colos érintőképernyőjére épülő Sensus Connect vezérlőrendszer pedig néhány másodperc alatt csatlakozik mobiltelefonjához, és a telefonon tárolt zeneszámok máris a High Performance
audiorendszer kiváló hangszóróin szólalnak meg.
Az elektronikus vezérlésű, kétzónás klímaberendezéssel minden
utas kellemes légkörben autózhat, az elöl ülők pedig egymástól
függetlenül állíthatják be a számukra legkellemesebb hőmérsékletet
és ventilátorsebességet.
A V90 Momentum biztonsága is világszínvonalú – egy Volvóban
ez nem is lehetne másként. IntelliSafe technológiáink közül a

díjnyertes City Safety ütközésmegelőző rendszert, a sávban tartó
rendszert, a közlekedési tábla felismerő rendszert, az útelhagyást
megakadályozó rendszert, a frontális ütközést elkerülő rendszert
valamint az adaptív tempomatot és a Pilot Assist félautomata
vezetési asszisztenst is tartalmazó IntelliSafe Assist csomagot is
alapfelszereltségként kínáljuk.
Az egyedi LED fényszórók, az ezüst színű ablakkeretek és
a 17 vagy 18 colos könnyűfém keréktárcsák határozott megjelenést
kölcsönöznek az autónak. Az ajtók nyitásakor elegáns alumínium
küszöbsínek fogadják az utasokat, az emelt szintű belső világítás
csomag pedig még barátságosabbá teszi az utastér hangulatát.
Az elegáns bőr üléskárpit és az Iron Ore alumínium dekorbetétek szintén exkluzív benyomást keltenek – és a luxus az opcionális nappa bőr kárpittal és valódi fa dekorbetétekkel még tovább
fokozható. Az első ülések magassága elektromosan állítható,
emellett két irányban elektromosan állítható deréktámasszal is fel
vannak szerelve.

V90 MOMENTUM
Alapfelszereltség:

Külső:
17" vagy 18" könnyűfém keréktárcsák (a választott hajtáslánctól függően) | Alumínium tetősín | Elektromosan behajtható külső tükrök | Ezüst színű oldalsó ablakkeretek | Krómozott
kipufogócső-végek | LED fényszórók önműködő magasságállítással | Magas fényű fekete
hűtőmaszk króm kerettel | Park Assist tolatóradar
Belső tér:
Alumínium küszöbdíszítés az első és a hátsó ajtóknál | Automatikusan sötétedő belső vis�szapillantó tükör | Bőrbevonatú kormánykerék | Bőr kárpitozású komfort ülések | CleanZone |
Emelt szintű belső világítás | Hálózseb a kardánalagúton | Iron Ore alumínium dekorbetétek |
Két irányban állítható deréktámasz az első üléseknél | Textilszőnyeg garnitúra

IntelliSafe:
City Safety koccanásgátló rendszer | Elalvásra figyelmeztető rendszer | Frontális ütközést
elkerülő rendszer | IntelliSafe Assist (tartalma: adaptív tempomat, félautomata vezetés,
követési távolságra figyelmeztetés) | Közlekedési jelzőtábla felismerő rendszer | Sávban tartó
rendszer | Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer | Sebességhatároló | Útelhagyást megakadályozó rendszer
Sensus:
8 colos adaptív digitális műszeregység | 9 colos középső érintőképernyő | High Performance
audiorendszer | Sensus Connect | Többfunkciós kormány | Volvo On Call

1. Momentum elegancia: 18 colos keréktárcsák, egyedi LED fényszóró, magas fényű fekete hűtőmaszk, ezüst színű díszítőelemek és alumínium tetősín. 2. A Park Assist tolatóradar megkön�nyíti a parkolást, míg a króm kipufogócső-végek még dinamikusabbá teszik a V90 megjelenését (Momentum). 3. A 8 colos digitális adaptív műszeregységen (széria) több féle műszerfal-kép
közül választhat. A műszeregység fényereje a külső fényviszonyokhoz igazodik, így mindig jól látható. 4. Az integrált fényes alumínium tetősínek jól illenek a többi ezüst színű díszítőelemhez.
5. A Sensus Connect csomag része a 9 colos központi érintőképernyő, az internetes térképek valamint a 10 kiváló minőségű hangszóróval szerelt, 330 Watt teljesítményű High Performance
audiorendszer, amely Bluetooth®-on keresztül történő zenelejátszást is lehetővé tesz. 6. Az első ülések mögött elhelyezett kabátakasztók kényelmesen elérhetők, és az ide akasztott ruhadarabok
nem akadályozzák a kilátást.
A RÉSZLETES FELSZERELTSÉGÉRT KERESSE FEL HONLAPUNKAT: VOLVOCARS.HU
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VOLVO V90

21" tíz nyitott küllős
Turbine ezüst színű Diamond Cut könnyűfém keréktárcsa
(opció)

21" ötküllős Fan
ezüst színű könnyűfém keréktárcsa
(opció)

Sokféle fényezéssel és könnyűfém keréktárcsával igyekszünk segíteni, hogy autója mindenben az Ön egyedi ízlését tükrözze. A D3 és
D4 Momentum modellek 17 colos hétküllős ezüst színű könnyűfém
keréktárcsákat kapnak, míg a benzines, hibrid és D5 modellváltoza-

18" öt duplaküllős
ezüst színű (149)
(opció)

19" öt triplaküllős
matt fekete Diamond Cut (498)
(opció)

tokhoz 18 colos tízküllős keréktárcsák járnak, de opcióként 19 vagy
akár 21 colos keréktárcsák is rendelhetők. A karosszériához alap,
metál és gyöngyház fényezések közül választhat, amelyek mindegyike a kifinomult luxus benyomását kelti.

18" tízküllős Turbine
ezüst színű (154)
(a T4, T5, T6, T8 és D5 modellváltozatoknál széria)

17" hétküllős
ezüst színű (152)
(az D3 és D4 modellváltozatoknál széria)
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Komfort ülés
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A V90 Momentum utasterét is Önnek terveztük. Minden forma
és díszítőelem, de még a legapróbb részletek is azt szolgálják,
hogy megnyugtató és a vezetés ergonómiáját szolgáló környezetben autózhasson. Az ülések puha bőr kárpitot kapnak, amelyek különböző színkombinációkban rendelhetők. A bőr ülések
mellett Iron Ore alumínium dekorbetétek és alumínium küszöbsínek teszik még elegánsabbá a Momentum modelleket. Ha
szereti a modern skandináv bútorok exkluzív stílusát, opcióként
akár valódi fából készült dekorbetéteket is kérhet autójába.

9

13

KÁRPITOK Textil, komfort ülés (opció) 1. Fekete kárpit, fekete belső burkolatok (R100) Textil/vinyl, komfort ülés (opció) 2. Fekete kárpit, fekete belső burkolatok (R200)
Bőr, komfort ülés (széria) 3. Fekete kárpit, fekete belső burkolatok (RA00) 4. Gesztenyebarna kárpit, fekete belső burkolatok (RA30) 5. Borostyán kárpit, fekete belső burkolatok
(RA20) 6. Törtfehér kárpit, törtfehér/fekete belső burkolatok, fekete padlószőnyegek (UA00) 7. Törtfehér kárpit, törtfehér/fekete belső burkolatok (WA00) Nappa bőr, komfort ülés
(opció) 8. Fekete kárpit, fekete belső burkolatok (RB00) 9. Gesztenyebarna kárpit, fekete belső burkolatok (RB30) 10. Borostyán kárpit, fekete belső burkolatok (RB20)
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11. Törtfehér kárpit, törtfehér/fekete belső burkolatok, fekete padlószőnyegek (UB00) 12. Törtfehér kárpit, törtfehér/fekete belső burkolatok (WB00) Bőr, sport ülés (opció) 13. Fekete
kárpit, fekete belső burkolatok (RA01) 14. Törtfehér kárpit, törtfehér/fekete belső burkolatok, fekete padlószőnyegek (UA01) 15. Törtfehér kárpit, törtfehér/fekete belső burkolatok (WA01)
DEKORBETÉTEK 16. Iron Ore alumínium (széria) 17. Sötét lángnyír (opció)

17

VOLVO V90

LUXUS FELSŐ FOKON
Az exkluzív V90 Inscription modellváltozat a svéd luxus kiteljesedése: a funkcionális esztétika és a kifinomult elegancia ötvözete.
A V90 Inscription aprólékos gonddal kivitelezett utasterében
mindenki első osztályú kényelemben utazhat. A természetes
anyagok barátságos hangulatot keltenek, a sok fény pedig
a tágasság benyomását kelti. A karosszérián is számos elegáns

dizájn-elem árulkodik arról, hogy különleges modellváltozattal
állunk szemben, amely magában foglalja a Volvo emberközpontú
dizájn-filozófiájának minden elemét.
Az egyedi stílus, az intelligens luxus és a célszerű gondolkodás
kombinációjával éppen olyan autót hoztunk létre, amilyenre Önnek
szüksége van.

V90 INSCRIPTION

Felszereltség (a Momentum felszereltségen felül):
Külső:
18" könnyűfém keréktárcsák | Dupla integrált kipufogócső-végek | Ezüst színű dekorbetétek
elöl és hátul | Ezüst színű dekorpanelek oldalt, domború Inscription emblémával | Ködfényszórók
az első spoilerben | Színre fújt ajtókilincsek ezüst színű betéttel

Belső tér:
12" adaptív digitális műszeregység | Bőr távvezérlő burkolat | Diófa dekorbetétek | Elektromosan állítható vezetőülés ülés- és tükörmemóriával | Elektromosan állítható utasülés | Hátsó
középső kartámasz pohártartóval és tároló rekesszel | Inscription padlószőnyegek (elöl és
hátul) | Kihúzható combtámasz az első üléseknél | Legmagasabb szintű belső világítás | Megvilágított küszöbsínek | Nappa bőr kárpit és komfort ülések | Négy irányban elektromosan állítható deréktámasz az első üléseknél | Választható vezetési módok | Vinyl borítású műszerfal
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A V90 Inscription modellváltozat a modern luxus iskolapéldája.
Az egyedi, matt ezüst színű hűtőmaszk és az ajtók alján végigfutó
ezüst színű díszléc azonnal felismerhetővé teszi az Inscription
modellt – de az autó időtlen skandináv eleganciájához sok más
egyedi optikai kiegészítő is hozzájárul. Mint például ékszerszerű
tízküllős ezüst színű Diamond Cut könnyűfém keréktárcsák, vagy
az ezüst színű dekorbetétek és a szintén ezüst integrált tetősín.
Hátul gyönyörűen integrált dupla kipufogócső-végek teszik még
határozottabbá a V90 megjelenését. Az egyedi LED fényszórók
amellett, hogy kitűnően megvilágítják az utat, különleges vizuális
élménnyel is szolgálnak. Opcióként teljes LED fényszórót is rendelhet, amely az automatikus távolsági fényszóró funkcióval mindig
csak a szükséges mértékben tompítja a távfényt.
Az ajtók nyitásakor kigyullad az Inscription alumínium küszöbsínek világítása, így már az első pillanatban látványos fogadtatásban
részesül. Az utastér bővelkedik a finoman megmunkált, természetes
anyagokban: az ülések puha nappa bőr kárpittal készülnek, még a
felső ajtópanelek is színes varrással díszített vinyl borítást kapnak.
Az első ülések elektromos ülésállítással és négy irányban szintén elektromosan állítható deréktámasszal és kihúzható combtámasszal is fel vannak szerelve. A vezető- és utasülés opcionális
ülésszellőztetésével és masszázs funkciójával még tovább fokozhatja a kényelmet. Az exkluzív diófa dekorbetétek, az Inscription

textil szőnyegek és a legmagasabb szintű belső világítás-csomag
a legelegánsabb szállodák és VIP várók légkörét idézik.
A vezetőt 12 colos digitális adaptív műszeregység tájékoztatja,
amelyen ízlésének vagy hangulatának megfelelően választhatja ki a
műszerfal-képet. A középkonzol elegáns görgőkapcsolójával pedig
négy féle vezetési mód közül választhat. Az aktív futóművel és hátsó
légrugózással (opció) még egyedibb vezetési élményben lehet
része: a rendszer a maximális kényelem és a legsportosabb kezelhetőség között három beállítási lehetőséget kínál.
Az opcionális négyzónás klímaberendezésnek köszönhetően
a vezető és az első utasa, illetve a hátsó szélső üléseken utazók
is a maguk számára legkellemesebb hőmérsékletet és ventilátor
sebességet állíthatják be.
Az egész utastér fölött végighúzódó üveg panorámatető még
világosabbá és levegősebbé teszi a V90-et. A színezett, ragasztott
üvegből készült tető első része gombnyomásra nyitható. Erős napsütésben elektromosan működtethető roló segít megakadályozni
az utastér felmelegedését – a perforált textil roló azonban ilyenkor
sem árnyékolja be teljesen az autót.
És ha út közben guruló koncertteremmé szeretné varázsolni
autóját, válassza a csúcskategóriás Bowers & Wilkins audiorendszerünket, amely páratlanul tiszta és valósághű hangélményben
részesíti a V90 minden utasát.

1. Az ajtókilincsek ezüst színű lábazata csak egy az Inscription modellek elegáns részletei közül. 2. Inscription hűtőmaszk króm kerettel és a jellegzetes LED fényszóróval. 3. Modern luxus:
exkluzív diófa dekorbetétek és elektromosan állítható komfort ülések nappa bőr kárpittal és kihúzható combtámasszal. 4. Az ajtók alján végigfutó ezüst díszlécen az Inscription embléma jelzi
a felszereltségi szintet. 5. A 12 colos digitális adaptív műszeregységen négy különböző műszerfal-kép közül választhat, a középkonzol 9 colos érintőképernyőjéről pedig az autó szinte minden
funkciója vezérelhető. A műszerfal felső része puha vinyl borítást kap. 6. Magabiztos elegancia: dupla integrált kipufogócsővég és ezüst színű dekorbetét a hátsó lökhárítón. 7. Mintázott alumínium bevonatú vezetési mód kapcsoló, mellette a diófa dekorbetét. 8. Az Inscription bőr burkolatú távvezérlő a letisztult skandináv dizájn és a gondos kézműves munka kiváló példája. A bőr
színe a nappa bőr kárpit színével megegyező.
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A V90 Inscription modellváltozat ékszerszerű díszítő elemei a
klasszikus skandináv dizájn jegyében készültek. A választható
fényezések tökéletesen illenek ehhez a finom eleganciához,

akárcsak a jellegzetes Diamond Cut stílusú 18, 19 vagy 20 colos
könnyűfém keréktárcsák, amelyek a karosszéria elemeinek formavilágát idézik.

21" tíz nyitott küllős
Turbine ezüst színű Diamond Cut könnyűfém keréktárcsa
(opció)

21" ötküllős Fan
ezüst színű könnyűfém keréktárcsa
(opció)

20" tízküllős
ezüst színű Diamond Cut (1030)
(opció)

20" nyolcküllős
ezüst színű Diamond Cut (214)
(opció)

19" öt triplaküllős
matt fekete Diamond Cut (498)
(opció)

19" tízküllős
ezüst színű Diamond Cut (150)
(T8 Twin Engine: széria)

18" tízküllős
ezüst színű Diamond Cut
(széria)
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Komfort ülés

Kagylósított sport ülés
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A V90 Inscription modellváltozat utasterében is a kifinomult,
ám soha nem öncélú luxus az uralkodó motívum. Mindenütt
természetes anyagok és mesteri kidolgozás veszi körül, az utazás kényelméről pedig a nappa bőr kárpitozású komfort ülések
gondoskodnak. Az első ülések kihúzható combtámasszal is
fel vannak szerelve, opcióként pedig még ülésszellőztetést és
masszázs funkciót is választhat. A valódi diófa dekorbetétek és
a vinyl borítású műszerfal még elegánsabbá teszi a belső környezetet, és a változatos színkombinációk révén mindezt saját
egyéni ízléséhez igazíthatja.

9
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KÁRPITOK Nappa bőr, komfort ülés (széria) 1. Fekete kárpit, fekete belső burkolatok (RB00) 2. Gesztenyebarna kárpit, fekete belső burkolatok (RB30) 3. Borostyán kárpit, fekete
belső burkolatok (RB20) 4. Törtfehér kárpit, törtfehér/fekete belső burkolatok, fekete padlószőnyegek (UB00) 5. Törtfehér kárpit, törtfehér/fekete belső burkolatok (WB00) Szellőztetett
nappa bőr, komfort ülés (opció) 6. Fekete kárpit, fekete belső burkolatok (RC00) 7. Gesztenyebarna kárpit, fekete belső burkolatok (RC30) 8. Borostyán kárpit, fekete belső burkolatok
(RC20) 9. Törtfehér kárpit, törtfehér/fekete belső burkolatok, fekete padlószőnyegek (UC00) 10. Törtfehér kárpit, törtfehér/fekete belső burkolatok (WC00)
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Nappa bőr, sport ülés (opció) 11. Fekete kárpit, fekete belső burkolatok (RB01) 12. Borostyán kárpit, fekete belső burkolatok (RB21) 13. Törtfehér kárpit, törtfehér/fekete belső burkolatok, fekete padlószőnyegek (UB01) 14. Törtfehér kárpit, törtfehér/fekete belső burkolatok (WB01)
TÁVVEZÉRLŐ-BURKOLATOK 15. Fekete bőr, törtfehér bőr, borostyán bőr, gesztenyebarna bőr, fehér bőr (tartozék), lángnyír (tartozék), diófa (tartozék)
DEKORBETÉTEK 16. Diófa (széria) 17. Sötét lángnyír (opció) 18. Metal Mesh alumínium (opció)

VOLVO V90

A VEZETÉS MŰVÉSZETE
Ha szereti a vezetést, a V90 R-Design Önnek való modell. Egyedi
karakterével az R-Design modellváltozat a dinamikus vezetés élményét önti vizuális formába.
A sportos külső dizájn elemek még határozottabbá és dinamikusabbá teszik a V90 R-Design megjelenését. Bármilyen szögből
pillant az autóra, az a feszülő erő és az ugrásra kész lendület
benyomását kelti. A sportosság uralja a V90 R-Design utasterét is.

Az aprólékos gonddal kidolgozott részletek mind arról szólnak,
hogy ezt az autót vezetni kell: az opcióként váltófülekkel is felszerelt
R-Design kormány, az R-Design váltógomb vagy a kagylósított ülések
minden autósban felpörgetik az érzelmeket.
Akárcsak a korszerű R-Design sportfutómű, amely keményebb
hangolásával és a 15 mm-rel alacsonyabban ülő karosszériával még
izgalmasabbá teszi a vezetési élményt.

V90 R-DESIGN

Felszereltség (a Momentum felszereltségen felül):
Külső:
18" ötküllős matt fekete Diamond Cut könnyűfém keréktárcsa | Egyedi hűtőmaszk, magas
fényű fekete betétekkel és ezüst színű kerettel | Integrált dupla kipufogócső-végek | LED ködfényszórók az első spoilerben | Matt ezüst színű külső tükörházak | Matt selyemfényű oldalsó
ablakkeretek | Sport dekorpanel elöl | Sportfutómű | Színre fújt hátsó dekorpanel

Belső tér:
12 colos adaptív digitális műszeregység | Alumínium sport pedálok gumi betétekkel. | Borostyánszínű varrás, vinyl borítású műszerfallal | Emelt szintű belső világítás | Fekete kárpit világos
színű varrással és fekete belső burkolatokkal | Hátsó kartámasz pohártartókkal és tárolórekesszel | Kagylósított sport ülések R-Design emblémával | Kihúzható combtámasz az első
üléseknél | Megvilágított küszöbsínek, az első ajtóknál R-Design emblémával | Metal Mesh
alumínium dekorbetétek | Négy irányban elektromosan állítható deréktámasz az első üléseknél | Nubuck textil/nappa bőr kárpit | Perforált nappa bőr bevonatú távvezérlő | Perforált
nappa bőrrel borított váltógomb, világos színű varrással | Prémium belső világítás | R-Design
emblémával díszített sportkormány világos színű varrással | Sötétszürke tetőkárpit | Textil padlószőnyegek világos varrással | Választható vezetési módok | Váltószoknya világos varrással
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T6 AWD | R-Design
R-Design kék metál fényezés (720) | 21" öt duplaküllős
matt fekete Diamond Cut könnyűfém keréktárcsák
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Az R-Design a Volvo sportos modellváltozatainak márkaneve.
Ezek a modellek a nagy teljesítményt és a kitűnő menetdinamikát
kihangsúlyozó optikai kiegészítőikkel már messziről magukra
vonzzák a tekintetet.
A matt ezüst színű kerettel körülvett, magas fényű fekete R-Design
hűtőmaszk, az egyedi első spoiler, a matt ezüst színű ablakkeretek
és külső tükörházak, a látványos dupla kipufogócső-végek és az
R-Design könnyűfém keréktárcsák hihetetlenül sportos karaktert
kölcsönöznek a V90-nek. A LED fényszórók éjszaka kitűnően megvilágítják az utat, a nappali menetjelző fénnyel pedig még egyedibbé
teszik az autó karakterét. Opcióként teljes LED fényszórót is rendelhet,
amely az automatikus távolsági fényszóró funkcióval önműködően,
de mindig csak a szükséges mértékben tompítja a távfényt.
Az ajtókat kinyitva matt ezüst színű, megvilágított R-Design
küszöbsínek fogadják, már előre jelezve az utastér sportos jellegét.
Ez a sportos jelleg pedig a Metal Mesh alumínium dekorbetétek,
a sötétszürke tetőkárpit, a vinyl borítású műszerfal, a részben
elektromosan állítható, kagylósított R-Design ülések és az egyedi
Nubuck textil/nappa bőr vagy opcióként teljes nappa bőr kárpit
együttesének köszönhető. Az összhatás olyan, mintha egy repü-

lőgép pilótafülkéjében ülnénk. Ezt a benyomást erősíti a kormány
és a váltógomb perforált bőr borítása, az üléskárpit látványos varrása és az első fejtámlák R-Design emblémája is. Az első ülések
kihúzható combtámaszát különösen a hosszú utazásokon fogja
értékelni. Sötétben a legmagasabb szintű belső világítás csomag
még izgalmasabbá teszi az utastér hangulatát.
Az R-Design modellek a nagyobb, 12 colos digitális adaptív
műszeregységet kapják, és az automata váltót a kormány mögötti
váltófülekkel (opció) is kapcsolhatja. A középkonzolon, az indítógomb
mögött elhelyezett elegáns vezetési mód választó kapcsolóval négy
féle – komfort, dinamikus, gazdaságos és egyedi – menetdinamikai
beállítás között választhat.
A vezetésben az R-Design modellváltozat sportfutóműve és
közvetlenebb kormányzása azonnal érezhető. Az alacsonyabb és
stabilabb futómű módosított kanyarstabilizátorai és keményebb
rugózása révén még precízebb a kezelhetőség, éles kanyarokban
pedig kevésbé dől a karosszéria. Az egycsöves hátsó lengéscsillapítók gyorsabban reagálnak, amitől kevésbé mozog a karosszéria,
a kerekek pedig jobban tapadnak az útra, és eközben a gördülési
kényelem sem szenved csorbát.

1. Perforált bőr bevonatú R-Design sportkormány opcionális váltófülekkel. A 12 colos adaptív műszeregységen négyféle elrendezés közül választhat. 2. Az R-Design megjelenést a 21 colos
matt fekete Diamond Cut könnyűfém keréktárcsák teszik teljessé (opció). 3. A karbonszálas dekorbetétekkel (opció) még modernebbé és sportosabbá teheti a V90 R-Design utasterét.
4. R-Design matt ezüst színű külső tükörházak. 5. R-Design utastér R-Design sportkormánnyal, világos varrással díszített, perforált nappa bőr borítású váltógombbal és váltószoknyával, exkluzív
nappa bőr kárpitozású sport ülésekkel (opció), karbonszálas dekorbetétekkel (opció) valamint borostyán színű varrással díszített, vinyl borítású műszerfallal és ajtópanelekkel. 6. Dupla integrált
kipufogócső-végek 7. Az egyedi magasfényű fekete R-Design hűtőmaszk és az azt körülvevő selyemfényű ezüst keret, valamint a lakkfekete szélső légbeömlő nyílások még határozottabbá
teszik a V90 R-Design egyéniségét.
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21" tíz nyitott küllős
Turbine ezüst színű Diamond Cut könnyűfém keréktárcsa
(opció)

21" ötküllős Fan
ezüst színű könnyűfém keréktárcsa
(opció)

A V90 R-Design külső megjelenése nem hagy kétséget az autó
sportos karaktere felől, ezért a választható fényezéseket – köztük a
csak az R-Design modellekhez választható piros és R-Design kék
metál színekkel – szintén a sportosság jegyében állítottuk össze.
A piros a sportkocsik ikonikus színe, míg az R-Design kék metál a

20" öt duplaküllős
ezüst színű Diamond Cut (1056)
(opció)

21" öt duplaküllős
matt fekete Diamond Cut (147)
(opció)

fejlett technológia és a sportosság asszociációját kelti, és tökéletes
harmóniát alkot a karosszéria magas fényű fekete és matt ezüst
felületeivel. Az ötküllős matt fekete Diamond Cut R-Design keréktárcsákkal Volvóját nem lehet nem észrevenni.

19" ötküllős
matt fekete Diamond Cut (158)
(T8 Twin Engine: széria)

18" ötküllős
matt fekete Diamond Cut
(széria)
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VOLVO V90

A V90 R-Design vezető-orientált utasterében minőségi anyagokból
készült, dinamikus megjelenésű környezet veszi körül. Az elöl
kihúzható combtámasszal szerelt, kagylósított R-Design ülések
kanyargós utakon is jól megtámasztják a testet. Az üléseket
exkluzív Nubuck textil/nappa bőr vagy nappa bőr kárpit borítja,

és a műszerfal felső része, illetve a felső ajtópanelek is puha vinyl
borítást kapnak. Az eltérő színű varrások csak fokozzák a sportosságot, akárcsak a Metal Mesh alumínium vagy az (opcionális)
karbonszálas dekorbetétek, amelyek tökéletesen illenek a fekete
belső burkolatokhoz.

Kagylósított sport ülés

KÁRPITOK Textil/nappa bőr, sport ülés (széria) 1. Fekete kárpit, fekete belső burkolatok (RB0R) Nappa bőr, sport ülés (opció) 2. Fekete kárpit, fekete belső burkolatok (RC0R)
TÁVVEZÉRLŐ-BURKOLAT 3. Fekete perforált bőr
DEKORBETÉTEK 4. Metal Mesh alumínium (széria) 5. Karbonszálas (opció)
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VOLVO V90 CROSS COUNTRY.
ÖNT IS VÁRJÁK A KALANDOS UTAZÁSOK
A V90 Cross Country elegáns és tettre kész szabadidőautó, amely
minden úton hű társa lesz. A karosszéria letisztult formavilága
robusztus erőre utaló elemekkel párosul, ezzel is jelezve, hogy
a V90 Cross Country több mint praktikus kombi.
Az innovatív technológiák egész sora segíti, hogy az autó a legnehezebb időjárási és útviszonyokkal is megbirkózzon: a megemelt
hasmagasság, a korszerű futómű és az összkerékhajtás különleges
képességekkel ruházza fel a V90 Cross Country modellt.
Bármi történjen is odakint, a V90 Cross Country utastere a
nyugalom és béke szentélye marad. A tágas és világos belső térben
a legfinomabb minőségi anyagok veszik körül, amelyek a svéd

T6 AWD | Cross Country Pro
Juharbarna metál (722) | 20" tízküllős
fekete Diamond Cut könnyűfém keréktárcsák (226)

mestermunka precizitását dicsérik. A megnyugtató kényelem,
a szemet gyönyörködtető esztétikum és a korszerű technológia
mind azt szolgálja, hogy a V90 Cross Countryval minden utazás
élmény legyen.
Azt szeretnénk, hogy V90 Cross Countryja pontosan olyan
legyen, mint amilyennek megálmodta, ezért kétféle felszereltségi
szintet – a praktikus Cross Country és a luxusszínvonalú Cross
Country Pro modellváltozatot – és számos egyedi opciót kínálunk.
Ha pedig valami egészen különlegesre vágyik, válassza a világ egyik
legnehezebb vitorlásversenye által ihletett V90 Cross Country Volvo
Ocean Race modellváltozatot.

VOLVO V90

Látható erő. Az új Volvo formanyelv eleganciáját a Cross Country
koncepció robusztusságával ötvöző új modellre a kifinomultság
éppúgy jellemző, mint a szívósság és a sokoldalúság.
A nagy méretű abroncsok és a megemelt hasmagasság révén
minden úton magabiztosan autózhat vele. A lökhárítókkal szer-

ves egységet alkotó első és hátsó alvázvédő lemezek, illetve a
karosszériát védő dekorpanelek az elegancia és a robusztusság
benyomását keltik. A ferdén csapott hátsó ablak és az azt keretező,
karcsú LED-es hátsó lámpák modern vonalai a klasszikus Volvo
örökségben gyökereznek.
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T6 AWD | Cross Country Pro
Ozmiumszürke metál (714) | 20" tízküllős
fekete Diamond Cut könnyűfém keréktárcsák (226)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: VOLVOCARS.HU

VOLVO V90
T6 AWD | Cross Country Pro
Ozmiumszürke metál (714) | 20" tízküllős
fekete Diamond Cut könnyűfém keréktárcsák (226)

AZ AUTÓ, AMELY EGY ÚJ
VILÁGOT NYIT MEG ÖN ELŐTT
A V90 Cross Country az úttalan utakon is megállja a helyét, és
korszerű technológiáival mindvégig segíti a vezetőt. Autója képességei többé nem határolják be a lehetőségeit.
Fejlett, ötödik generációs összkerékhajtásunk révén a V90 Cross
Country akkor sem hátrál meg, ha rossz utakon vagy kedvezőtlen
időjárási viszonyok között kell autóznia. A rendszer önműködően
a legjobban tapadó kerekekre irányítja a motor nyomatékát, így az
aszfalton túl is magabiztosan haladhat előre. A megemelt hasmagasság és a nagyobb gumiabroncsok révén szinte bárhová eljuthat
vele. Csúszós, meredek lejtőkön a lejtmenet vezérlésre bízhatja az
irányítást, amely a fékek finom szabályozásával megakadályozza,
hogy az autó felgyorsuljon vagy megcsússzon.
A V90 Cross Country vezetési mód választója Terep üzemmódot
is kínál, amely nehéz terepen – például nedves füvön, sárban vagy
kavicson – úgy szabályozza a motor és a hajtáslánc működését,
hogy a vezető alacsony sebességnél is precízen irányíthassa az
autót. A hátsó légrugóval szerelt aktív futómű pedig szinte kivasalja
az egyenetlen útfelületeteket. Bármilyen utak várjanak is Önre,
bármilyen időt jósoljon is a meteorológia, a V90 Cross Countryval
biztosan eléri úti célját. Méghozzá a legnagyobb kényelemben.

A hátsó légrugók a rossz minőségű utakon is szinte teljesen elnyelik a rázkódásokat. A légrugókkal az autó nagy terhelésnél is vízszintes marad, és a légrugók a kezelhetőségre is pozitív
hatással vannak. Az aktív futóművel pedig Ön állíthatja be a rugózás keménységét.
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VOLVO V90 CROSS COUNTRY.
FELSZERELTSÉG AZ ÖN IGÉNYEI SZERINT
Megszületett a döntés: a V90 Cross Country modellt választotta. De
az Önhöz és életmódjához illő opciók és tartozékok hosszú listája
még mindig számtalan lehetőséget kínál. Már az alapfelszereltségű
Cross Country modell is olyan igényes technológiai megoldásokat
vonultat fel, amelyek a biztonság, a kényelem és a stílus terén is
magasra helyezik a mércét.
A vezetőt 8 colos digitális adaptív műszeregység tájékoztatja
az autó működéséről. A középkonzol 9 colos érintőképernyőjére
épülő Sensus Connect vezérlőrendszer pedig néhány másodperc
alatt csatlakozik mobiltelefonjához, és a Bluetooth® kapcsolaton
keresztül a telefonon tárolt zeneszámok máris a High Performance
audiorendszer kiváló hangszóróin szólalnak meg. A Volvo On Call
a számos internet alapú szolgáltatás mellett – az okostelefonjára
telepíthető alkalmazás segítségével – távolról is elérhetővé teszi
autóját.
Az elektronikus vezérlésű, kétzónás klímaberendezéssel minden
utas kellemes légkörben autózhat, az elöl ülők pedig egymástól
függetlenül állíthatják be a számukra ideális hőmérsékletet és
ventilátorsebességet.

A V90 Cross Country biztonsága is világszínvonalú – egy Volvóban
ez nem is lehetne másként. IntelliSafe technológiáink közül a
díjnyertes City Safety ütközésmegelőző rendszert, a sávban tartó
rendszert, a közlekedési tábla felismerő rendszert, az útelhagyást
megakadályozó rendszert, a frontális ütközést elkerülő rendszert
valamint az adaptív tempomatot és a Pilot Assist félautomata
vezetési asszisztenst is tartalmazó IntelliSafe Assist csomagot is
alapfelszereltségként kínáljuk.
Az egyedi LED fényszórók kitűnően bevilágítják az utat de nem
vakítják el a szembejövő autósokat – és különleges vizuális élménnyel
is szolgálnak. Akárcsak a magas fényű fekete karosszériaelemek, a
fényes alumínium integrált tetősín valamint az opcióként rendelhető
19, illetve 20 colos könnyűfém keréktárcsák, amelyek még egyedibbé és határozottabbá teszik a V90 Cross Country megjelenését.
Az ajtók nyitásakor látványos fém küszöbsínek fogadják az utasokat. Az egyedi Cross Country varrással díszített elegáns bőr kárpit
és a valódi fekete diófa dekorbetétek tökéletesen illenek az autó
külseje által keltett imázshoz. Az emelt szintű belső világítás csomag
pedig még barátságosabbá teszi az utasteret.

V90 CROSS COUNTRY
Alapfelszereltség:

Külső:
18" könnyűfém keréktárcsák | Cross Country hátsó lökhárító | Cross Country hűtőmaszk |
Cross Country szélső rácsok elöl | Elektromosan behajtható külső tükrök | Ezüst színű
integrált tetősín | Fekete alsó dekorpanelek oldalt | Fekete kerékjárati ív kiszélesítések |
Fekete küszöbök és alsó lökhárító peremek | Fekete küszöbspoilerek | Fekete légbeömlő
nyílás | Integrált dupla kipufogócső-végek | LED fényszórók önműködő magasságállítással |
Lejtmenet vezérlés | Magas fényű fekete ablakkeretek oldalt | Színre fújt külső tükörházak |
Visszagurulás-gátló
Belső tér:
Belső küszöb alumínium Volvo emblémával és világítással | Bőrbevonatú kormánykerék |
Bőrbevonatú váltógomb | Bőr kárpitozású komfort ülések | CleanZone | Emelt szintű belső
világítás | Fekete diófa dekorbetétek | Hálózseb a kardánalagúton | Kétzónás elektronikusan
vezérelt légkondicionáló | Kulcs nélküli indítás | Manuális csomagtérroló | Négy irányban
elektromosan állítható gerinctámasz | Rozsdamentes acél küszöbvédő a csomagtérnél | Textil
padlószőnyegek

Sensus:
8 colos adaptív digitális műszeregység | 9 colos középső érintőképernyő | High Performance
audiorendszer | Sensus Connect | Többfunkciós kormány | Volvo On Call
IntelliSafe:
City Safety ütközésmegelőző rendszer | Elalvásra figyelmeztető rendszer | Frontális ütközést
elkerülő rendszer | IntelliSafe Assist (tartalma: adaptív tempomat, félautomata vezetés,
követési távolságra figyelmeztetés) | Közlekedési jelzőtábla felismerő rendszer | Sávban tartó
rendszer | Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer | Sebességhatároló | Útelhagyást megakadályozó rendszer

1-2. Cross Country elegancia: egyedi LED fényszórók, magas fényű fekete külső díszítőelemek és fényes alumínium tetősín. 3. A 8 colos digitális adaptív műszeregységen (széria) több féle
műszerfal-kép közül választhat. A műszeregység fényereje a külső fényviszonyokhoz igazodik, így mindig jól látható. 4. Az integrált fényes alumínium tetősín még elegánsabbá teszi a V90 Cross
Country modellt. 5. A Sensus Connect csomag része a 9 colos központi érintőképernyő, az internetes térképek valamint a 10 kiváló minőségű hangszóróval szerelt, 330 Watt teljesítményű
High Performance audiorendszer, amely Bluetooth®-on keresztül történő zenelejátszást is lehetővé tesz. 6. Az egyedi fekete diófa dekorbetétek még exkluzívabbá teszik az utastér hangulatát.
A RÉSZLETES FELSZERELTSÉGÉRT KERESSE FEL HONLAPUNKAT: VOLVOCARS.HU
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VOLVO V90 CROSS COUNTRY PRO.
KIFINOMULTSÁG FELSŐ FOKON
A V90 Cross Country Pro a kifinomult luxus, a kényelem és a sokoldalúság megtestesülése. Emellett a legkorszerűbb technológiákat alkalmazza, hogy mindig lépést tartson aktív életmódjával. A
látványos 19 colos öt duplaküllős fekete/Diamond Cut könnyűfém
keréktárcsák tökéletes harmóniát alkotnak a karosszéria magasfényű fekete elemeivel és az ezüst színű integrált tetősínnel. Hátul
gyönyörűen integrált dupla kipufogócső-végek teszik még határozottabbá a V90 Cross Country megjelenését.
Az ajtók nyitásakor kigyullad a fém küszöbsínek világítása, így
már az első pillanatban látványos fogadtatásban részesül. A finoman megmunkált, természetes anyagokban bővelkedő belső tér a
fogadtatáshoz méltó eleganciával várja: a komfort üléseket exkluzív
nappa bőr kárpit borítja, az elektromosan állítható első ülések négy
irányban szintén elektromosan állítható deréktámasszal is fel vannak
szerelve. A valódi fából készült egyedi fekete diófa dekorbetétek,
a textil szőnyegek és a legmagasabb szintű belső világítás-csomag
a legelegánsabb szállodák és VIP várók légkörét idézik.
A vezetőt intuitív 12 colos digitális adaptív műszeregység tájékoztatja, amelyen – ízlésének vagy hangulatának megfelelően –
négy grafikus műszerfal-kép közül választhat. A középkonzol elegáns

görgőkapcsolójával a vezetési módot és a kormányzás beállításait is
testre szabhatja. Az opcionális aktív futóművel és hátsó légrugózással
pedig még egyedibb vezetési élményben lehet része: a rendszer a
maximális kényelem és a legsportosabb kezelhetőség között négy
beállítási lehetőséget kínál.
Az első ülések opcionális ülésszellőztetésével és masszázs
funkciójával még ennél is tovább fokozhatja a kényelmet. Az opcionális négyzónás klímaberendezésnek köszönhetően a vezető és az
első utasa, illetve a hátsó szélső üléseken utazók is a maguk számára legkellemesebb hőmérsékletet és ventilátorsebességet állíthatják be. Az egész utastér fölött végighúzódó panorámatető még
világosabbá és levegősebbé teszi a V90 Cross Country Pro modellt.
A színezett, ragasztott üvegből készült tető első része gombnyomásra nyitható. Erős napsütésben elektromosan működtethető roló
segít megakadályozni az utastér felmelegedését – a perforált textil
roló azonban ilyenkor sem árnyékolja be teljesen az autót. És ha út
közben guruló koncertteremmé szeretné varázsolni autóját, válas�sza a csúcskategóriás Bowers & Wilkins audiorendszerünket, amely
páratlanul tiszta és valósághű hangélményben részesíti a V90
Cross Country minden utasát.

V90 CROSS COUNTRY PRO

Felszereltség (a Cross Country felszereltségen felül):
Külső:
19" könnyűfém keréktárcsák | Ködfényszórók (LED) kanyarbevilágító lámpákkal

Sensus:
12 colos adaptív digitális műszeregység

Belső tér:
Bőr távvezérlő burkolat a kárpit színében | Nappa bőr kárpitozású komfort ülések | Elektromosan állítható vezető- és utasülés ülés- és tükörmemóriával | Legmagasabb szintű belső
világítás | Megvilágított fém küszöbsínek | Személyre szabott szervorásegítés-beállítások |
Választható vezetési módok

1. V90 Cross Country Pro opcionális 20 colos fekete Diamond Cut könnyűfém keréktárcsákkal 2. Modern luxus: elektromosan állítható komfort ülések nappa bőr kárpittal, egyedi fekete diófa
dekorbetétekkel és vinyl borítású műszerfallal (opció). 3. A 12 colos digitális adaptív műszeregységen négy különböző műszerfal-kép közül választhat, a középkonzol 9 colos érintőképernyőjéről pedig az autó szinte minden funkciója vezérelhető. 4. Vezetési mód kapcsoló. Az elegáns, csiszolt felületű görgőkapcsolóval saját ízléséhez igazíthatja a motor, a váltó és a kormányzás
karakterisztikáját. 5. Az opcionális Bowers & Wilkins audiorendszer 19 kiváló minőségű hangsugárzója páratlanul valósághű hangélményt nyújt. 6. Exkluzív bőr burkolatú távvezérlő – a letisztult
dizájn és a gondos kézműves munka kiváló példája. A bőr színe a V90 Cross Country Pro bőr kárpitjának színével megegyező.
A RÉSZLETES FELSZERELTSÉGÉRT KERESSE FEL HONLAPUNKAT: VOLVOCARS.HU
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21" hét nyitott küllős
matt fekete Diamond Cut könnyűfém keréktárcsák (W006)
(opció)

20" tízküllős
fekete Diamond Cut könnyűfém keréktárcsák (226)
(opció)

A V90 Cross Country és Cross Country Pro modellváltozatok
külső jegyei a klasszikus skandináv dizájnt tükrözik. A választható
fényezések tökéletesen illenek ehhez a finom eleganciához, míg
a karosszéria alsó részének fekete elemei és a fekete kerékjárati
ív kiszélesítések a szabadidő-autó jelleget erősítik. (Egyes fénye-

19", öt duplaküllős
fekete Diamond Cut könnyűfém keréktárcsa (224)
(Cross Country Pro: széria)

20" öt duplaküllős
matt fekete Diamond Cut könnyűfém keréktárcsa (W007)
(opció)

zéseknél ezek az elemek is kérhetők a karosszéria színére fújva.)
A V90 Cross Country és Cross Country Pro modellekhez kínált nagy
méretű egyedi könnyűfém keréktárcsák szintén a robusztus ele
gancia jegyében készültek – a 19, 20 vagy akár 21 colos méretben
rendelhető keréktárcsák a karosszéria elemeinek formavilágát idézik.

19" hat duplaküllős
matt fekete Diamond Cut könnyűfém keréktárcsa (151)
(opció)

18" öt duplaküllős
ezüst színű könnyűfém keréktárcsa (148)
(Cross Country: széria)
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614
Fehér

707
Kristályfehér gyöngyház
(színre fújt lökhárítókkal és küszöbökkel
együtt is rendelhető)

711
Ezüstmetál

477
Csillámezüst metál
(színre fújt lökhárítókkal és küszöbökkel
együtt is rendelhető)

721
Kagylókék metál

723
Denim kék metál

467
Mélykék metál

714
Ozmiumszürke metál
(színre fújt lökhárítókkal és küszöbökkel
együtt is rendelhető)

492
Sötétszürke metál

724
Fenyőszürke metál

717
Onyxfekete metál
(színre fújt lökhárítókkal és küszöbökkel
együtt is rendelhető)

019
Fekete

722
Juharbarna metál
(színre fújt lökhárítókkal és küszöbökkel
együtt is rendelhető)

719
Kristályhomok metál
(színre fújt lökhárítókkal és küszöbökkel
együtt is rendelhető)

VOLVO V90

Komfort ülés

Kagylósított
sport ülés

1

Az aprólékos gonddal összeállított utastérben barátságos és
megnyugtató légkör uralkodik, amihez a kiváló minőségű anyagok is nagyban hozzájárulnak. A Cross Country modell komfort
üléseit egyedi Cross Country varrással díszített kényelmes bőr
kárpit borítja, amelyet a legkülönbözőbb színkombinációkban
rendelhet. Az egyedi fekete diófa dekorbetétek és a mind a
négy oldalajtónál megtalálható fém küszöbsínek még elegánsabbá teszik az utasteret. A Cross Country Pro modellváltozatban exkluzív nappa bőr kárpit kápráztatja el az érzékeket, sőt,
opcióként perforált nappa bőr kárpitot is választhat, amelyhez
ülésszellőztetés is jár. A dinamikus vezetés kedvelői nagyobb
oldaltartást nyújtó kagylósított ülést is választhatnak, amelyek
kihúzható combtámasszal is fel vannak szerelve. A kagylósított
ülések bőr vagy nappa bőr kárpittal készülnek.

5

6

10

11

15

16

20

21

KÁRPITOK Bőr/textil, komfort ülés (opció) 1. Fekete kárpit, fekete belső burkolatok (R200) Bőr Cross Country varrással, komfort ülés (Cross Country: széria) 2. Fekete kárpit, fekete belső burkolatok (RA02) 3. Borostyán kárpit, fekete belső burkolatok (RA22)* 4. Törtfehér kárpit, törtfehér/fekete belső burkolatok, fekete padlószőnyegek (UA02)* 5. Törtfehér
kárpit, törtfehér/fekete belső burkolatok (WA02)* Bőr, kagylósított ülés* 6. Fekete kárpit, fekete belső burkolatok (RA01) 7. Törtfehér kárpit, törtfehér/fekete belső burkolatok, fekete
padlószőnyegek (UA01) 8. Törtfehér kárpit, törtfehér/fekete belső burkolatok (WA01) Nappa bőr, komfort ülés (Cross Country Pro: széria) 9. Fekete kárpit, fekete belső burkolatok
(RB00) 10. Gesztenyebarna kárpit, fekete belső burkolatok (RB30) 11. Borostyán kárpit, fekete belső burkolatok (RB20) 12. Törtfehér kárpit, törtfehér/fekete belső burkolatok, fekete
padlószőnyegek (UB00) 13. Törtfehér kárpit, törtfehér/fekete belső burkolatok (WB00)

*Cross Country Pro: opció
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Perforált nappa bőr, komfort ülés szellőztetéssel (Cross Country Pro: opció) 14. Fekete kárpit, fekete belső burkolatok (RC00) 15. Gesztenyebarna kárpit, fekete belső burkolatok
(RC30) 16. Borostyán kárpit, fekete belső burkolatok (RC20) 17. Törtfehér kárpit, törtfehér/fekete belső burkolatok, fekete padlószőnyegek (UC00) 18. Törtfehér kárpit, törtfehér/fekete
belső burkolatok (WC00) Nappa bőr, kagylósított ülés (Cross Country Pro: opció) 19. Fekete kárpit, fekete belső burkolatok (RB01) 20. Borostyán kárpit, fekete belső burkolatok
(RB21) 21. Törtfehér kárpit, törtfehér/fekete belső burkolatok, fekete padlószőnyegek (UB01) 22. Törtfehér kárpit, törtfehér/fekete belső burkolatok (WB01)
DEKORBETÉTEK 23. Fekete diófa (széria) 24. Iron Ore alumínium (Cross Country: opció) 25. Metal Mesh alumínium (Cross Country Pro: opció)

VOLVO V90

V90 CROSS COUNTRY
VOLVO OCEAN RACE.
AKTÍV ÉLETMÓD – EMELT SZINTEN
A világ egyik legnehezebb vitorlásversenye által ihletett modell
változattal stílusosan hódolhat kedvenc szabadtéri időtöltésének.
A Volvo V90 Cross Country Volvo Ocean Race a szabadidőautók
sokoldalúságát kivételes kényelemmel és páratlan luxussal ötvözi.
Az egyedi színkombinációk és külső dizájnelemek mellett – a
lemosható csomagtérpadlótól a vízhatlan üléshuzatokig – számos
praktikus tartozék és kiegészítő közül válogathat.

V90 CROSS COUNTRY VOLVO OCEAN RACE
Felszereltség (a Cross Country Pro felszereltségen felül):

Külső:
20" egyedi könnyűfém keréktárcsák | Egyedi embléma | Egyedi fényezésű hűtőmaszk |
Egyedi fényezésű lökhárítók és oldalsó dekorpanelek | Egyedi kristályfehér fényezés | Kaolinszürke tetőcsomagtartó kereszttartók | Kulcsnélküli nyitás lábmozdulatra nyíló csomagtérajtóval | Légrugózás a hátsó tengelyen
Belső tér:
12V csatlakozó a csomagtérben | 230V csatlakozó a hátsó üléseknél | Bőr borítás a középkonzol oldalán | Bőr kárpit az első ülések hátoldalán | Dupla USB csatlakozó a csomagtérben |
Egyedi átlátszó gumiszőnyegek elöl és hátul| Dupla USB csatlakozó a hátsó üléseknél |
Egyedi bőr/textil kárpit narancssárga varrással | Egyedi kompozit csomagtérborítás csomagtér sínekkel | Egyedi rakodóháló a csomagtérben | Egyedi takaró a hátsó lökhárítónál |
Egyedi textilszőnyeg garnitúra | Egyedi varrással díszített váltógomb | Egyedi vízhatlan és
megfordítható védőhuzat az első üléseknél | Extra LED világítás a csomagtérajtón | Hálózsebek a csomagtér oldalfalán| Átlátszó gumiszőnyeg a csomagtérben | Iránytű a belső
visszapillantó tükörben | Karbonszálas dekorbetétek | Megvilágított belső küszöb, elöl Volvo
Ocean Race felirattal | Narancssárga biztonsági övek | Narancssárga varrással díszített ajtóbetétek | Okostelefon integráció | Parkolóradar elöl és hátul | Rakodótáska nedves öltözék
szállításához | Riasztó (a zárható kesztyűtartót is védi) | Vinyl borítású műszerfal | Zseblámpa
a csomagtérben
A RÉSZLETES FELSZERELTSÉGÉRT KERESSE FEL HONLAPUNKAT: VOLVOCARS.HU
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T6 AWD | V90 Cross Country Volvo Ocean Race
Kristályfehér gyöngyház (707) |
20" Volvo Ocean Race könnyűfém keréktárcsák

VOLVO V90

1

A V90 Cross Country Volvo Ocean Race modellváltozat az egyedi
kristályfehér fényezésről és a narancssárga betétekkel díszített
kaolinszürke karosszériaelemekről már messziről felismerhető.
A rozsdamentes acél küszöbvédő sínt Cross Country felirat díszíti,

a hátsó ajtóra pedig apró Volvo Ocean Race embléma kerül.
Az integrált kipufogócső-végek ezüst kerete a hátsó alvázvédő
lemezbe torkollik. A 20 colos ötküllős Diamond Cut könnyűfém
keréktárcsákat is a Volvo Ocean Race modellhez tervezték.

1–2. Egyedi kaolinszürke keretes hűtőmaszk és ezüst színű alvázvédő lemezek, elöl-hátul narancssárga peremmel. 3. A csomagtérajtón diszkrét Volvo Ocean Race embléma utal a különleges
modellváltozatra. 4–5. A Volvo Ocean Race modellváltozaton a hátsó lökhárító alsó része exkluzív kaolinszürke fényezést kap. Ehhez illeszkedik a rozsdamentes acél alvázvédő lemez, amely
narancsszínű kerettel fonja körül az integrált kipufogócső-végeket. 6. A V90 Cross Country Volvo Ocean Race modellváltozathoz tervezett 20 colos keréktárcsák még határozottabbá és elszántabbá teszik az autó karakterét. 7. A küszöb és a kerékjárati ívek is kaolinszürke borítást kapnak. A rozsdamente acél küszöbvédő sínt Cross Country felirat díszíti. 8. A karosszéria narancssárga
betétei még egyedibbé teszik a Volvo Ocean Race modellváltozatot. 9. Az áramvonala tetőcsomagtartó kereszttartók burkolata szintén kaolinszürke, az egyedi Volvo Ocean Race tetőbox pedig
a karosszéria színével azonos kristályfehér fényezést kap.
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2

A V90 Cross Country Volvo Ocean Race modellváltozatban az
alapmodell eleve elegáns és praktikus belső terét további hasznos
elemekkel egészítettük ki.
Az ajtók nyitásakor Volvo Ocean Race feliratú megvilágított
küszöbsínek fogadják az utasokat. A műszerfalat és az ajtókat
karbonszálas dekorbetétek díszítik, az egyedi kárpit narancssárga
szegélyei és a szintén narancssárga biztonsági övek a karosszéria
színvilágát hozzák be az utastérbe. Az középkonzol két oldalát és
az első üléstámlák hátlapját is puha bőr kárpit borítja.
A V90 Cross Country Volvo Ocean Race praktikus megoldásaival
tökéletes útitárs az aktív életmódot kedvelők számára. A nedves
ruhák elhelyezésére külön vízhatlan rakodótáska áll rendelkezésre,
és a csomagtérpadló is a víznek és nedvességnek ellenálló

anyagból készült. A csomagtérben emellett vízhatlan átlátszó
szőnyeg is védi a belső kárpitot. A szőnyeget kihajtva a ledöntött
hátsó ülések támláit is betakarja. Az apróbb tárgyal biztonságos
elhelyezésére a csomagtér oldalfalára szerelt két narancssárga
szegélyű hálózseb szolgál. Ha pedig még több rakodóhelyre van
szüksége, szerelje fel a tartozékként rendelhető egyedi tetőboxot,
amely a karosszériáéval azonos kristályfehér fényezést kap.
A jobb oldali hálózseb fölött egy erős fényű kivehető LED-es
zseblámpa is található. A lámpa ellenálló alumíniumból készült
teste víz- és ütésálló. A csomagtérből kihajtható takaró egyrészt
rakodáskor védi a lökhárítót, másrészt, ha ráül a csomagtér
peremére, óvja ruháját a szennyeződésektől.

1. A rugalmas gumiból készült csomagtartó szőnyeg megvédi a csomagtérpadlót és a ledöntött hátsó ülések támláit a szennyeződésektől. A félig áttetsző, világosszürke szőnyeg jól illik a Volvo
Ocean Race modellek színvilágához. 2. Az elegáns jachtok stílusát idéző, fémcsíkokkal díszített csomagtérpadló még sportosabbá teszi autója belső terét. A takarót a hátsó lökhárítóra helyezve
úgy ülhet a csomagtérajtó nyílásába, hogy nem szennyeződik be a ruhája. 3. A rugalmas háló – amelyet stílusosan karabinerekkel köthet a csomagtér rögzítő szemeihez – segít megakadályozni,
hogy a csomagtérben menet közben elmozduljanak a kisebb csomagok. A fekete hálót narancsszínű elemek díszítik. 4. A csomagtér jobb oldali falán elhelyezett, rendkívül erős LED kézilámpa
fekete alumínium borítását nagy igénybevételre tervezték. A lámpa gyenge, erős és villogó üzemmódba kapcsolható. 5. A bőr borítású térképzsebek narancsszínű bélése az utastér egyik látványos eleme. A zsebek felett Volvo Ocean Race textilkárpit borítja az első ülések hátfalát. 6. A színes varrással díszített bőr váltószoknya és a valódi karbonszálas dekorbetétek sportos hangulatot teremtenek, míg a középkonzol oldalának bőr borítása az eleganciát fokozza. 7. Az ajtókon levő könyöktámaszokat narancssárga szegély díszíti, a műszerfal felső része és a felső ajtópanelek
pedig törtfehér varrású vinyl borítást kapnak. 8. Az egyedi narancssárga biztonsági övek jól illenek a kárpit narancssárga szegélyeihez. 9. Az alumínium küszöbsínek megvilágított Volvo Ocean
Race felirata is látványos utalás a különleges modellváltozatra. A puha textilből készült fekete padlószőnyegeket narancsszínű szegély teszi még egyedibbé. A hátsó utasok részére két USB
csatlakozó is rendelkezésre áll, amelyekről közvetlenül tölthetik mobil eszközeiket. A nagyobb áramfelvételű készülékek, mint például a laptopok, a 230 Voltos hálózati aljzatról tölthetők.
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VOLVO V90

A V90 Cross Country Volvo Ocean Race modellek kagylósított
üléseit teljesen egyedi tervezésű kárpit borítja. A puha bőr és
praktikus textil kombinációjával készült kárpit törtfehér vagy fekete
színben rendelhető. Ha sáros vagy nedves öltözetben kell az

autóba ülnie, az első ülésekhez tartozó vízálló és megfordítható
védőhuzattal, illetve az átlátszó gumiszőnyegekkel megóvhatja a
belső kárpitokat a szennyeződésektől.

Kagylósított sport ülés

KÁRPITOK Nappa bőr/grafitszürke Open Grid textil 1. Fekete kárpit narancssárga szegéllyel, fekete belső burkolatok, fekete tetőkárpit és narancssárga biztonsági övek (RB0Z)
2. Törtfehér kárpit narancssárga szegéllyel és törtfehér varrással, törtfehér/fekete belső burkolatok, törtfehér tetőkárpit és narancssárga biztonsági övek (UB0Z)
PADLÓSZŐNYEGEK 3. Textil vagy átlátszó műanyag
ÜLÉSHUZATOK 4. Megfordítható üléshuzat az első ülésekhez DEKORBETÉT 5. Karbonszálas
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TARTOZÉKOK.
V90 AZ ÖN ÍZLÉSE SZERINT

T5 | Momentum
Ozmiumszürke metál fényezés (714) | Külső dizájn csomag krómozott betétekkel |
21" tízküllős Turbine színezett ezüst Diamond Cut könnyűfém keréktárcsák

T6 AWD | Inscription
Ezüstmetál fényezés (711) | Külső dizájn csomag színre fújt betétekkel | 21" ötküllős ezüst
színű könnyűfém keréktárcsák
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Optikai kiegészítőinkkel még egyedibbé teheti Volvo V90-ét. Megrendelheti a végtelenül elegáns, króm betétes külső dizájn-csomagot,
de ha szeretné kihangsúlyozni autója dinamikus karakterét, választhat
a karosszéria színére fújt betéteket is. A V90 R-Design modell-

változathoz pedig exkluzív lakkfekete betétekkel kínáljuk a külső
dizájn csomagot.
A külső dizájn csomag egyes elemei tartozékként is elérhetők,
így akár külön-külön is megvásárolhatja őket.

Külső dizájn csomag krómozott betétekkel
Az első élspoiler jól illik a V90 határozott karakteréhez, a spoiler két szélét díszítő króm betétek pedig vizuálisan is kihangsúlyozzák az autó szélességét, míg a küszöb vonalát követő alsó dekorcsík a sportosan megnyújtott profil kecsességét emeli ki. A karosszéria színére fújt hátsó diffúzor és a dupla integrált kipufogócső-végek szintén erőt és eltökéltséget sugároznak. A 21 colos,
tízküllős Turbine keréktárcsák (opció) csak tovább fokozzák a dizájn-csomag vizuális hatását.

Külső dizájn csomag színre fújt betétekkel
Az első spoiler, a színre fújt betétekkel díszített oldalsó dekorpanel és a csomagtartó szárny még inkább kihangsúlyozzák a karosszéria áramvonalas profilját, míg az integrált dupla kipufogócső-végeket és a karosszéria színére fújt hátsó diffúzor a sportosság jegyében tervezték. A 21 colos, ötküllős könnyűfém keréktárcsák (opció) álló helyzetben is a folytonos mozgás érzetét
keltik, és ezáltal még dinamikusabbá teszik a V90 elegáns vonalvezetését.

TOVÁBBI TARTOZÉKOK: VOLVOCARS.HU

VOLVO V90

T6 AWD | R-Design
R-Design kék metál fényezés (720) | Külső dizájn csomag magasfényű fekete betétekkel |
21" öt duplaküllős matt fekete Diamond Cut könnyűfém keréktárcsák

T6 AWD | Cross Country Pro
Ozmiumszürke metál (714) | Lökhárító védő, oldalvédő lemezek és dupla osztott kipufogócső-végek | 21" hét nyitott küllős matt fekete Diamond Cut könnyűfém keréktárcsák
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R-Design külső dizájn csomag magas fényű fekete betétekkel
A V90 R-Design stílusát követő külső dizájn csomag és a fényes fekete betétek még elegánsabbá és exkluzívabbá teszik autója megjelenését. A kötényspoiler és a küszöbvédők kiemelik az
alacsony hasmagasságot, míg az osztott kipufogócső-végek még határozottabb karaktert kölcsönöznek az autónak. A külső dizájn csomag színre fújt betétekkel is rendelhető. A 21 colos öt
duplaküllős matt fekete Diamond Cut könnyűfém keréktárcsa (opció) szintén tökéletesen illik az R-Design modellek egyedi sportos stílusához.

Optikai kiegészítők
A rozsdamentes acél oldalvédő lemezek és a dupla osztott kipufogócső-végek jól illenek a V90 Cross Country semmitől vissza nem riadó karakteréhez.
A 21 colos matt fekete/Diamond Cut hét nyitott küllős könnyűfém keréktárcsák pedig még inkább kiemelik az autó robusztus jellegét.

TOVÁBBI TARTOZÉKOK: VOLVOCARS.HU

VOLVO V90

MINDENBEN SEGÍTI ÖNT
A Volvójához tervezett praktikus tartozékainkkal még inkább saját
igényeihez igazíthatja autóját.
A fedélzeti média szerver lehetőséget nyújt arra, hogy a központilag tárolt tartalmakat az utasok okostelefonjukon vagy tabletjükön
játsszák le, és az elegáns iPad® tartókkal még kellemesebbé teheti
a mozizást. A médialejátszóval pedig utasai külső USB tárolón, SD
kártyán vagy DVD lemezen tárolt filmeket, illetve zenéket is lejátszhatnak, és fényképeket is nézegethetnek.
Ha odakint tűz a nap, a hátsó utasok elegáns napellenzőkkel
mérsékelhetik a hő- és fénysugárzást. Ha nincs rájuk szükség,
összehajtva tárolhatók.
A távvezérlő burkolata könnyen cserélhető, így saját ízlése szerint
választhat a különböző stílusú, valódi fa vagy bőr burkolatok közül.

Gyermeküléseink a maximális kényelem és biztonság jegyében
készültek, és egyedi kialakításuk révén tökéletesen illeszkednek
Volvójához. Az ülések huzata 80% gyapjút tartalmazó szövetből
készül, így nemcsak tartós és ellenálló, hanem puha és légáteresztő
is, így a gyermekek számára hosszú úton is kényelmes.
Az emelőpárnán ülve a gyermekek már használhatják az autó
beépített biztonsági övét. A valódi bőrrel és puha nubuck textillel
borított párnához állítható háttámla is csatlakozik, így a gyermek
számára még kényelmesebb az utazás.
Gyermeküléseinkkel és emelőpárnáinkkal szemben is ugyanolyan szigorú biztonsági követelményeket támasztunk, mint az autók
esetében, így biztos lehet benne, hogy megfelelő védelmet nyújtanak gyermekének.

1

2

3

4

1. Bőr/nubuck textil borítású emelőpárna háttámlával 2. Emelőpárna 3. Hátrafelé néző gyermekülés 4. Csecsemőülés
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5. Média szerver és iPad® tartó* a hátsó ülésnél* 6. Gumi padlószőnyeg-készlet 7. Megvilágított csomagtér küszöbvédő lemez 8. Egyedi diófa borítású távvezérlő
*2018 második felétől rendelhető.

8

VOLVO V90

PRAKTIKUS KIEGÉSZÍTŐK
Ezekkel a tartozékokkal még sokoldalúbbá teheti V90-ét, és meg
is védheti a használatból eredő szennyeződésektől és sérülésektől.
Természetesen mind megfelelnek a Volvo – és a hideg svéd telek –
által támasztott szigorú minőségi előírásoknak.
A tetőcsomagtartó-rendszer alapját az áramvonalas kereszttartók
képezik, amelyek néhány mozdulattal a tetősínhez rögzíthetők.
Ezekre szerelheti fel a sítartót, a kajaktartót vagy más csomagrögzítő
adaptert. Vagy éppen a Volvo 350 liter extra rakodóteret nyújtó,
könnyű tetőboxát, amelyben akár hat pár sílécet is kényelmesen
elhelyezhet. A praktikus Quick-grip gyorsrögzítő rendszerrel a
tetőbox egy kézzel is rögzíthető a kereszttartókra. A tetőbe épített
LED-es lámpa megkönnyíti a sötétben való be- és kirakodást.
A hátsó lökhárító fényezését rozsdamentes acél burkolat védi a
rakodás közben nekiütődő bőröndöktől, amely optikai kiegészítőként is jól teljesít. A hátsó ajtó tágas nyílását megvilágított küszöbsín védi, a hátsó ülések mögé szerelhető elválasztó rács pedig meg-

akadályozza, hogy hirtelen fékezéskor a csomagok az utastérbe
csússzanak. A rácshoz a csomagteret két részre osztó hosszanti
csomagtér-válaszfal is rögzíthető, amelyet kutya-ajtóval kiegészítve
külön „fülkét” alakíthat ki kutyájának. A V90-hez szabott praktikus
csomagtér szőnyegekkel és betétekkel akkor sem szennyeződik el
autója, ha időnként poros vagy sáros rakományt szállít.
A félautomatikus vonóhorog másodpercek alatt üzembe állítható, ha pedig nincs rá szükség, a hátsó lökhárító mögé húzódik
vissza. A csomagtérben levő gomb lenyomására a vonóhorog
önműködően kihajlik, ahonnan egyetlen kézmozdulattal a rögzített
állásba tolhatja. Ha a vonóhorog nem rögzült, vagy az utánfutó
valamelyik lámpája nem ég, a műszerfalon kigyulladó lámpa figyelmeztet a veszélyre.
A hideg téli hónapokban a biztonságos autózáshoz elengedhetetlen a megfelelő gumiabroncs. Volvo márkakereskedőjénél a téli
abronccsal szerelt keréktárcsák széles választékából válogathat.

1

2

1. Acél csomagtér elválasztó rács, csomagtér válaszfal, kutyaajtó és csomagtér-betét 2. Csomagtartó szőnyeg, műanyag
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3. A Volvo Cars által tervezett tetőbox 4. Tetőcsomagtartók 5. Lökhárító védő 6. Első sárfogók 7. Elektromosan visszahúzható vonóhorog

VOLVO V90

1026

966
1988/1153
1475

1475

610

1
107
873

911

2941

1628

1122

1879

4936

2019

VOLVO V90

T8 Twin Engine AWD

1475

T6 AWD

Négyhengeres, soros elrendezésű benzinmotor
1629
1162
kompresszorral
és turbófeltöltővel,
19691879
cm3, 2019
+ elektromos motor a hátsó kerekeknél

Négyhengeres, soros elrendezésű benzinmotor
kompresszorral és turbófeltöltővel, 1969 cm3

Erőátvitel

Nyolcfokozatú Geartronic™ automata sebességváltó

Nyolcfokozatú Geartronic™ automata sebességváltó

Maximális teljesítmény

Benzinmotor: 223 kW (303 LE) 6000/min fordulatnál
Elektromotor: 65 kW (87 LE) 7000/min fordulatnál

228 kW (310 LE) 5700/min fordulatnál

Maximális nyomaték

Benzinmotor: 400 Nm 2200–4800/min fordulatnál
Elektromotor: 240 Nm 0–3000/min fordulatnál

400 Nm 2200–5100/min fordulatnál
1879

Gyorsulás, 0–100 km/h

5,3s

6,1 s

Végsebesség, kézi/automata

250 km/h

250 km/h

Üzemanyagtartály térfogata

60 l

60 l

Csomagtér térfogata (V211-2)

560 l

560 l

Környezetvédelmi besorolás

Euro 6d-TEMP

Motor

1628

1460

1420

2019

Euro 6d-TEMP

B

Gumiabroncs kategória*

1629

C

B

C

Fogyasztás, vegyes ciklusban

2,1 l/100 km

2,2 l/100 km

7,7 l/100 km

7,8 l/100 km

CO2 kibocsátás

47 g/km

49 g/km

179 g/km

181 g/km

Hatótávolság tisztán elektromos üzemmódban

46 km

44 km

Motor

Négyhengeres, soros elrendezésű benzinmotor
turbófeltöltővel, 1969 cm3

Négyhengeres, soros elrendezésű benzinmotor
turbófeltöltővel, 1969 cm3

Erőátvitel

Nyolcfokozatú Geartronic™ automata sebességváltó

Nyolcfokozatú Geartronic™ automata sebességváltó

Maximális teljesítmény

184 kW (250 LE) 5500/min fordulatnál

140 kW (190 LE) 5000/min fordulatnál

Maximális nyomaték

350 Nm 1800–4800/min fordulatnál

300 Nm 1600–4000/min fordulatnál

Gyorsulás, 0–100 km/h

7,0 s

8,9 s

Végsebesség, kézi/automata

230 km/h

210 km/h

Üzemanyagtartály térfogata

55 l

55 l

Csomagtér térfogata (V211-2)

560 l

560 l

Környezetvédelmi besorolás

Euro 6d-TEMP

–

T5

Gumiabroncs kategória*

B

–

T4

Euro 6d-TEMP
C

B

C

Fogyasztás, vegyes ciklusban

6,8 l /100 km

6,8 l /100 km

6,8 l /100 km

6,9 l /100 km

CO2 kibocsátás

157 g/km

159 g/km

158 g/km

160 g/km

Polestar fejlesztésű optimalizáció A Polestar által optimalizált hajtáslánc-szoftver pontosabbá és kiegyensúlyozottabbá teszi a vezetés élményét. A Polestar mérnökeivel együttműködve a
menetdinamika olyan fontos területeit optimalizáltuk, mint a közepes fordulatszám-tartományban nyújtott motorteljesítmény, a sebességváltás és a gyorsulás. A Polestar Engineered Optimisation
szoftver lehetőségeinek maximális kiaknázása érdekében határozottan javasoljuk az opcionális vezetési mód beállítás megrendelését.
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2019

1475
1628

1460

1420

1629

1162 1879 2019

1629
1879
2019

VOLVO V90

D5 AWD

D4 AWD

D4

Motor

Négyhengeres, soros elrendezésű, közös
nyomócsöves turbódízel motor ikerturbóval,
1969 cm3

Négyhengeres, soros elrendezésű, közös
nyomócsöves turbódízel motor ikerturbóval,
1969 cm3

Négyhengeres, soros elrendezésű, közös
nyomócsöves turbódízel motor ikerturbóval,
1969 cm3

Erőátvitel

Nyolcfokozatú Geartronic™ automata
sebességváltó

Nyolcfokozatú Geartronic™ automata
sebességváltó

Hatfokozatú kézi vagy nyolcfokozatú
Geartronic™ automata sebességváltó

Maximális teljesítmény

173 kW (235 LE) 4000/min fordulatnál

140 kW (190 LE) 4250/min fordulatnál

140 kW (190 LE) 4250/min fordulatnál

Maximális nyomaték

480 Nm 1750–2250/min fordulatnál

400 Nm 1750–2500/min fordulatnál

400 Nm 1750–2500/min fordulatnál

Gyorsulás, 0–100 km/h, kézi/automata

–/7,2 s

–/8,7 s

8,5/8,5 s

Végsebesség, kézi/automata

–/235 km/h

–/220 km/h

220/220 km/h

Üzemanyagtartály térfogata

60 l

60 l

55 l

Csomagtér térfogata (V211-2)

560 l

560 l

560 l

Környezetvédelmi besorolás

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

B

Gumiabroncs kategória*

C

Euro 6d-TEMP

B

C

B

C

Fogyasztás vegyes ciklusban, kézi/automata

–/5,6 l/100 km

–/5,6 l/100 km

–/5,3 l/100 km

–/5,4 l/100 km

4,6/4,8 l/100 km

4,7/4,9 l/100 km

CO2 kibocsátás, kézi/automata

–/146 g/km

–/148 g/km

–/139 g/km

–/142 g/km

121/127 g/km

124/129 g/km

D3 AWD

D3

Motor

Négyhengeres, soros elrendezésű, közös
nyomócsöves turbódízel motor ikerturbóval,
1969 cm3

Négyhengeres, soros elrendezésű, közös
nyomócsöves turbódízel motor, 1969 cm3

Erőátvitel

Nyolcfokozatú Geartronic™ automata
sebességváltó

Hatfokozatú kézi vagy nyolcfokozatú
Geartronic™ automata sebességváltó

Maximális teljesítmény

110 kW (150 LE) 4250/min fordulatnál

110 kW (150 LE) 3750/min fordulatnál

Maximális nyomaték

350 Nm 1500–2500/min fordulatnál

320 Nm 1750–3000/min fordulatnál

Gyorsulás, 0–100 km/h, kézi/automata

–/10,5 s

10,2/10,2 s

Végsebesség, kézi/automata

–/205 km/h

205/205 km/h

Üzemanyagtartály térfogata

60 l

55 l

Csomagtér térfogata (V211-2)

560 l

560 l

Környezetvédelmi besorolás

Euro 6d-TEMP

Gumiabroncs kategória*

Euro 6d-TEMP

B

C

B

C

Fogyasztás vegyes ciklusban, kézi/automata

–/5,3 l/100 km

–/5,4 l/100 km

4,8/5,0 l/100 km

4,9/5,1 l/100 km

CO2 kibocsátás, kézi/automata

–/139 g/km

–/142 g/km

126/131 g/km

129/134 g/km

*A gumiabroncs gördülési ellenállás alapján számolt üzemanyag-hatékonysági mutatója az EU energia címke szerint.
Szelektív katalitikus redukció a kipufogó gázban levő nitrogén-oxidok (NOX) csökkentésére. A dízelmotorok szelektív katalitikus redukciót végző SCR-katalizátora redukálóanyag
(AdBlue® folyadék) alkalmazásával a kipufogó gázban levő káros nitrogén-oxidok 90%-át ártalmatlan nitrogénné és vízzé alakítja. Az AdBlue® folyadéknak külön tartálya van, amelyet minden
időszaki szerviznél feltöltenek, de a szervizek között is szükség van az utántöltésre. Ezt tankoláskor a vezető maga is könnyen elvégezheti. Az AdBlue® tartály töltőnyílása közvetlenül az üzemanyag töltőnyílás mellett található.
Az AdBlue® a Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA) bejegyzett márkaneve.
A műszaki adatok tájékoztató jellegűek és a nyomdába adás óta érvényüket veszthették. Az aktuális adatokról érdeklődjön Volvo márkakereskedőjénél.
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VOLVO V90 CROSS COUNTRY

T6 AWD

Motor
Erőátvitel

1652
1652

1460
1460

T5 AWD
1543soros elrendezésű benzinmotor
1543
Négyhengeres,
turbófeltöltővel, 1969 cm3

Négyhengeres, soros elrendezésű benzinmotor
és turbófeltöltővel, 1969 cm3
1420 kompresszorral
1420
1643
1643
1162 1879
1162
1879 2052
2052
Nyolcfokozatú Geartronic™ automata sebességváltó
Nyolcfokozatú Geartronic™ automata sebességváltó

Maximális teljesítmény

228 kW (310 LE) 5700/min fordulatnál

184 kW (250 LE) 5500/min fordulatnál

Maximális nyomaték

400 Nm 2200–5100/min fordulatnál

350 Nm 1800–4800/min fordulatnál

Gyorsulás, 0–100 km/h

6,3 s

7,4 s

1643
1643

Végsebesség, kézi/automata

230 km/h

230 km/h

1879
1879

Üzemanyagtartály térfogata

60 l

60 l

2052
2052

Csomagtér térfogata (V211-2)

560 l

560 l

Környezetvédelmi besorolás

Euro 6d-TEMP

Gumiabroncs kategória*

B

Euro 6d-TEMP
C

B

C

Fogyasztás, vegyes ciklusban

7,6 l/100 km

7,9 l/100 km

7,4 l/100 km

7,6 l/100 km

CO2 kibocsátás

176 g/km

183 g/km

172 g/km

176 g/km

Polestar fejlesztésű optimalizáció A Polestar által optimalizált hajtáslánc-szoftver pontosabbá és kiegyensúlyozottabbá teszi a vezetés élményét. A Polestar mérnökeivel együttműködve a
menetdinamika olyan fontos területeit optimalizáltuk, mint a közepes fordulatszám-tartományban nyújtott motorteljesítmény, a sebességváltás és a gyorsulás. A Polestar Engineered Optimisation
szoftver lehetőségeinek maximális kiaknázása érdekében határozottan javasoljuk az opcionális vezetési mód beállítás megrendelését.
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VOLVO V90 CROSS COUNTRY

D5 AWD

D4 AWD

Motor

Négyhengeres, soros elrendezésű, közös nyomócsöves
turbódízel motor ikerturbóval, 1969 cm3

Négyhengeres, soros elrendezésű, közös nyomócsöves
turbódízel motor ikerturbóval, 1969 cm3

Erőátvitel

Nyolcfokozatú Geartronic™ automata sebességváltó

Hatfokozatú kézi vagy nyolcfokozatú Geartronic™
automata sebességváltó

Maximális teljesítmény

173 kW (235 LE) 4000/min fordulatnál

140 kW (190 LE) 4250/min fordulatnál

Maximális nyomaték

480 Nm 1750–2250/min fordulatnál

400 Nm 1750–2500/min fordulatnál

Gyorsulás, 0–100 km/h, kézi/automata

–/7,5 s

8,8/8,8 s

Végsebesség, kézi/automata

–/225 km/h

210/210 km/h

Üzemanyagtartály térfogata

60 l

60 l

Csomagtér térfogata (V211-2)

560 l

560 l

Környezetvédelmi besorolás

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

B

Gumiabroncs kategória*

C

B

C

Fogyasztás vegyes ciklusban, kézi/automata

–/5,6 l/100 km

–/5,7 l/100 km

5,4/5,3 l/100 km

5,5/5,6 l/100 km

CO2 kibocsátás, kézi/automata

–/148 g/km

–/151 g/km

141/139 g/km

145/147 g/km

*A gumiabroncs gördülési ellenállás alapján számolt üzemanyag-hatékonysági mutatója az EU energia címke szerint.
Szelektív katalitikus redukció a kipufogó gázban levő nitrogén-oxidok (NOx) csökkentésére. A dízelmotorok szelektív katalitikus redukciót végző SCR-katalizátora redukálóanyag
(AdBlue® folyadék) alkalmazásával a kipufogó gázban levő káros nitrogén-oxidok 90%-át ártalmatlan nitrogénné és vízzé alakítja. Az AdBlue® folyadéknak külön tartálya van, amelyet minden
időszaki szerviznél feltöltenek, de a szervizek között is szükség van az utántöltésre. Ezt tankoláskor a vezető maga is könnyen elvégezheti. Az AdBlue® tartály töltőnyílása közvetlenül az üzemanyag töltőnyílás mellett található.
Az AdBlue® a Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA) bejegyzett márkaneve.

Megjegyzés: A műszaki adatok tájékoztató jellegűek. A folyamatos termékfejlesztés következtében a prospektusban közölt egyes adatok és információk a nyomdába adás óta érvényüket veszthették. Az aktuális adatokról érdeklődjön márkakereskedőjénél. Az ábrázolt, illetve ismertetett felszerelések egy része feláras lehet. A megrendelés véglegesítése előtt Volvo márkakereskedőjénél
tájékozódjon a legfrissebb információkról. A gyártó fenntartja a jogot, hogy az árakat, színeket, kárpitokat, műszaki jellemzőket vagy a modellválasztékot előzetes bejelentés nélkül, bármikor
megváltoztassa.

VOLVO V90

A ZENE MINDENHOVÁ ELKÍSÉR
A Harman Kardon® Soho vezeték nélküli fejhallgató elegáns megjelenése kivételes hangminőséggel párosul. A fejhallgató a legtöbb Bluetooth® kompatibilis lejátszóval működik, összehajtva pedig egészen kis helyen elfér.
UTAZZON ELEGÁNSAN
A Volvo által tervezett bőr kézitáska a híres svéd Sandqvist bőrdíszmű gyárában készült. A
táskához illő bőr hitelkártyatartó és a szintén bőr útlevéltok finom eleganciát sugároz. Fekete
vagy világosbarna színben rendelhető.
SVÉD IDŐSZÁMÍTÁS
A Volvo Cars dizájn csapata most először tervezett karórát, amely – a gyár autóihoz hasonlóan
– a kifinomult skandináv dizájn jegyében született, és a Volvo ajándéktárgy kollekció egyik
legszebb darabja.

A JÁNDÉKTÁRGYAK

VOLVO CARS
A JÁNDÉKTÁRGY KOLLEKCIÓ
Kollekciónkban svéd kristályüveg termékeket, bőrtáskákat,
ruházati cikkeket, órákat és még sok más Volvo ajándéktárgyat
találnak a márka rajongói. A teljes választékot itt tekintheti meg:
collection.volvocars.com

VOLVOCARS.HU
Hungarian. MY19

