НОВИЙ СЕДАН КЛАСУ ЛЮКС - VOLVO S90
VOLVO S90
Тип Двигуна
1969 см. куб., турбований бензин
Комплектація
Потужність к.с. / об.хв
Крут.момент, Нм / об.хв
Тип привода

Momentum
254 к.с. при 4250 об/хв.
350 Нм при 1500-4800 об/хв.
Передній

КПП
Максимальна швидкість

8AT
230 км/год

Розгін 0 – 100 км/год.

Колір кузову
Колір шкіри салону

6,5 сек.

Світло - сірий металік (711 Bright Silver)
Шкіра Morith чорного кольору у чорному інтер'єрі

Вартість автомобіля - 53 579 євро*

* Пропозиція діє в дилерському центрі ТОВ «ВіДі Нордвей» на Бориспільському шосе. Остаточна вартість визначається в
гривні, згідно офіційного курсу валют НБУ на дату укладання договору купівлі-продажу. За додатковою інформацією
просимо звертатись до консультантів відділу продажів «Volvo Car — Київ Аеропорт» за телефоном: (044) 591 75 75
(вартість дзвінків згідно з тарифами Вашого оператора зв’язку).
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Записатися на тест-драйв

СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦІЇ MOMENTUM:
БЕЗПЕКА
Ремені безпеки на усіх сидіннях з піротехнічним натягуванням | Нагадування про непристебнуті ремені
безпеки | Подушки безпеки водія та пасажира 2-х ступенів | Бокові подушки безпеки SIPS | Бокові шторки
безпеки | Система захисту Whiplash в передніх сидіннях | Система екстреного гальмування EBA |
Антиблокувальна система гальм ABS | Система динамічної стабілізації та контролю тяги (DSTC) | Система
Запобігання Перекиданню RSC | Система попередження зіткнення, передня | Система попередження про
перетин ліній дорожньої розмітки | Система розпізнавання дорожніх знаків (RSI) | Функція відключення
подушки безпеки пасажира | Система допомоги при старті вгору | Система допомоги при спуску |
Сигналізація екстреного
гальмування | Верхній сигнал гальмування | Інтелектуальна система
інформування водія (IDIS) | Кріплення ISOFIX для дитячих сидінь

СИСТЕМИ ЗАМИКАННЯ ТА ОХОРОНИ
Центральний замок, ключ з інтегрованим пультом дистанційного управління (KIR) | Кнопка центрального
замку в передніх дверях з індикацією | Система сигналізації Volvo Guard Alarm, що включає в себе датчик
руху в салоні (IMS) та датчик нахилу автомобіля | Функція зачинення кришки багажника і бардачку із
середини салону автомобіля | Система попередження несанкціонованого проникнення в автомобіль
(BLL) | Термічно загартовані передні та задні вікна | Відкриття всіх дверей в одне натискання
КЛІМАТ
Електронний Клімат-контроль 2-х зонний | Система передпускового обігріву двигуна та салону з
таймером (Webasto) | Система контролю якості повітря CleanZone
СИДІННЯ
Сидіння водія та пасажира з механічним регулюванням та електрорегулюванням висоти | Підтримка
попереку, що регулюється в 4 напрямках | Передні сидіння з підігрівом | Механічне складання задніх
підголівників
ШАСІ
Підівіска Touring
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ДИЗАЙН ЕКСТЕР’ЄРУ
Стандартна глянцева решітка радіатору чорного кольору | Сріблясте декоративне оздоблення бічних
вікон | Бампера та молдинги дверей в колір кузова | Подвійні вихлопні труби зі срібними накладками |
Дзеркала заднього виду із підігрівом та електрорегулюванням | Дзеркала заднього виду з функцією
автоматичного складання з інтегрованим освітленням
ДИЗАЙН ІНТЕР’ЄРУ
Рульове кермо оздоблене шкірою | Декоративні вставки "Алюміній" (Iron Ore) | Ручка перемикання
передач оздоблена шкірою | Комплект килимків для 1 та 2-го ряду сидінь, текстиль | Дзеркала з
підсвіткою в сонцезахисних козирках | Внутрішнє дзеркало заднього виду з функцією автоматичного
затемнення
МУЛЬТИМЕДІЙНІ СИСТЕМИ
Аудіосистема "High Performance" підсилювач Alpine, 10 динаміків Foster | Wi-Fi, Bluetooth, роз'єми AUX та
USB | 9" центральный сенсорный экран | 8Кнопки керування аудіо системою на кермі | Роз'єми AUX та
USB | Система Bluetooth handsfree | Голосове управління | Інтернет-карти | Підготовка до встановлення
навігаційної системи Sensus
ОСВІТЛЕННЯ ТА ІНШЕ ОБЛАДНАННЯ
Світлодіодні фари з автоматичним регулюванням | Супроводжувальне освітлення | Керівництво з
експлуатації на українській мові | Супроводжувальне освітлення
ДИСКИ, ОБЛАДНАННЯ КОЛІС
Легкосплавні диски 5x18 | Шини розмірності R18 не для використання зимою | Колісні болти з
секретками
ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ОПЦІЇ:
Мультифункціональне кермо | 8.0" цифровий екран панелі приладів | Круїз-контроль | Функція
регулювання обмеження швидкості | Адаптивний круїз-контроль з системою утримання полоси руху та
фіункцією напівавтономного керування Pilot Assist | Обмеження швидкості 240 км/год | Датчик світла |
Датчик дощу | Система контролю тиску в колесах Система контролю тиску в колесах | Форсунки омивачів
розташовані на важелях склоочисників | Внутрішнє дзеркало заднього виду з функцією автоматичного
затемнення| Бортовий комп'ютер | Датчик зовнішньої температури повітря
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ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВЕРСІЇ MOMENTUM:
12.3" цифровий екран панелі приладів | Адаптивний круїз-контроль з системою утримання полоси руху та
фіункцією напівавтономного керування Pilot Assist | Система сигналізації Volvo Guard Alarm | Система
безключового доступу до автомобіля та відкриття багажного відділення рухом ноги під бампером |
Система навігації SENSUS | Камера заднього виду | Система автоматичного паркування (включає передній
паркувальний радар) | Внутрішнє освітлення Ambient, вищий рівень з налаштуванням кольору |
Декоративні вставки "Лакована береза" (Dark Flame Birch) | Кришка багажника с електроприводом |
Єлектроскладання задних сидіннь | Розетка 12V в багажному відділенні | Сидіння водія з
електрорегулюванням та пам'яттю | Форсунки омивача вітрового скла з обігрівом | 230 В розетка в задній
частині центральної консолі | Запасне колесо зменшеного розміру з домкратом | Інформація, що
виводиться на панель приладів російською мовою | Внутрішнє та зовнішнє дзеркала заднього виду з
функцією автозатемнення | Задні сидіння з підігрівом | Без емблеми моделі | Вибір режиму руху (Drive
Mode select) | Кермо з підігрівом | Вітрове скло з обігрівом | 18-дюймові п'ятиспицеві колісні диски |
Голосове управління (російська мова)

VOLVO – Ваша безпека вже в стандартній комплектації.
Зроблено у Швеції.
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ОЗДОБЛЕННЯ САЛОНУ
ШКІРА MORITH ЧОРНОГО КОЛЬОРУ У ЧОРНОМУ ІНТЕР'ЄРІ
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