VOLVO S60CC
-

Inscription
Двигун

Трансмісія

T5

8-SPEED автоматична КПП

Hp/Nm

Cm3

Привід

245/350

1969

повний AWD

38 500

190/440

2400

повний AWD

40 500

Роздрібна ціна, Євро з ПДВ*

Бензин
Дизель
D4

6-SPEED автоматична КПП

*Дана інформація не є Рекламою чи Комерційною пропозицію та надана з метою попереднього ознайомлення. Остаточна вартість розраховується за валютним курсом Євро, що відображується на веб-сайті
http://www.winner.ua/ на день здійснення оплати. Продавець залишає за собою право на корегування цін без попереднього повідомлення. Не є публічною офертою. Даний прайс-лист призначений тільки для
інформаційних цілей і не може бути використаний як документ.

Кліматичні системи
Система попередньої вентиляції салону (Clean Zone)
Датчик вологості повітря
Клімат контроль
Система передпускового обігріву двигуна та салону з таймером
Електричний обігрівач повітря (PTC), 1200W
Ламіноване вітрове скло
Кермо з підігрівом
Вітрове скло з обігрівом
Форсунки омивача вітрового скла з обігрівом
Скло дверей багажного відділення з обігрівом
Системи охорони та безпеки
Система сигналізації
Іммобілайзер
Центральний замок, дистанційний ключ
Персональний комунікатор з функцією відмикання дверей і запуску двигуна "без ключа" (PCC)
Супроводжувальне освітлення
Освітлення салону
Механічне блокування задніх дверей
Блокування дверей багажного відділення
Без режиму блокування дверей
Система одночасного розблокування всіх дверей
Кнопка блокування всіх дверей з діодним індикатором
Центральний замок відкриття/закриття двері +панорамний дах
Електропривід склопідйомників, всі двері
Термічно загартовані передні та задні вікна без водовідштовхуючого покриття
Ламіноване бокове скло та переднє бокове скло з водовідштовхуючим покриттям
Панель приладів
8" екран панелі приборів із можливістю індивідуального налаштування
Сидіння
Шкіра, спортивні сидіння світла стеля
(Оббивка 33XX (Leather Sport) несумісна з опцією 315 (Wood Inlays Dashboard). При замовленні даних модифікацій оббивки потрібно вибрати одну із опцій 835 (Piano Black
Wood) або 849 (Urbane wood).

Шкіра, спортивні сидіння темна стеля
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(Оббивка 336X (Leather Sport, Black Headliner) несумісна з опцією 315 (Wood Inlays Dashboard). При замовленні даних модифікацій оббивки потрібно вибрати одну із опцій
835 (Piano Black Wood) або 849 (Urbane wood).

530

Шкіра, комфортні сидіння світла стеля
Шкіра, комфортні сидіння темна стеля
Сидіння водія з електрорегулюванням. Функція пам'яті пасажирського сидіння та зовнішніх дзеркал заднього виду
Переднє пасажирське сидіння з механічним регулюванням у 6-ти напрямках
Поперекова підтримка з електричним регулюванням
Передні сидіння з підігрівом
Задні сидіння з підігрівом
Задні підголівники з функцією ручного складання
Інтер'єр
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Декоративні вставки з дерева "MODERN"
Декоративні вставки "MILLED ALUMINIUM"
Декоративні вставки з дерева "URBANE WOOD"
Декоративні вставки з дерева "PIANOBLACK"
Кнопки керування аудиосистемою на кермі
Шкіряне кермо 3-спицеве, з декоративними вставками
Ручка перемикання передач оздоблена шкірою
Ручка перемикання передач з підсвічуванням
Хромоване оформлення блоку керування клімат-контролем (кнопки, манекен)
Внутрішнє дзеркало заднього виду з функцією автоматичного затемнення
Внутрішнє та зовнішнє дзеркала заднього виду з функцією автоматичного затемнення
Дзеркала у протисонячних козирках з підсвічуванням для водія та пасажира
Внутрішнє освітлення (вищий рівень) салону без підсвічування ручки перемикання передач
Внутрішнє освітлення (середній рівень) салону без підсвічування ручки перемикання передач
Центральний підлокітник на задньому сидінні з підстаканниками
Набір текстильних килимків для 1-го та 2-го ряду сидінь
Тримач для окулярів
Тримач для склянок в центральній консолі
Відділення для речей в передніх дверях
Відділення для речей в центральній консолі
Центральний підлокітник
Тримач для карток
Темне обрамлення панелі приборів
Темні кнопки керування на дверях
Стандартний підлокітник
Багажне відділення
Стандартний пластик порогу багажного відділення
Аптечка
Аварійний трикутник
Ущільнювач в ремонтному комплекті
Екстер'єр
Відсутні рейлінги на даху
Чорна окантовка бічних вікон
Чорна окантовка зовнішніх дзеркал заднього виду
Решітка радіатора, стандартна
Передній спойлер, стандартний
Зовнішні дзеркала з підігрівом та електрорегулюванням
Зовнішні дзеркала з функцією складання
Зовнішні дзеркала з супроводжувальним освітленням
Зовнішні дзеркала не в колір кузова
Галогенові фари з регулюванням положення
Активні ксенонові фари з функцією автоматичного дальнього світла, Mek or noTourist
Омивачі головних фар низького тиску
Світлодіодні денні ходові вогні
Окремі денні ходові вогні, що світяться у позиціях перемикача світла "0" та "габарити" (в режимі "габарити" також
Подвійні фари головного світла
Бокові маркерні ліхтарі - тільки США/Канада
Молдінги порогів
Бампери в колір кузова
Стандартні вставки заднього бамперу
Задній спойлер
Автовимикання задніх протитуманних фар
Захист переднього бампера
Інтегровані подвійні вихлопні труби
Колір
White Solid Ice White
Crystal White Pearl
Bright Silver Metallic
Rich Java
Osmium Grey
Onyx Black
Luminous Sand
Системи підтримки водія
Бортовий комп'ютер
Круїз-контроль
Функція налаштування ліміту швидкості
Система City Safety
Камера заднього виду, XCAN
Без камери заднього виду
Парктронік задній
Парктронік передній та задній
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Система допомоги при спуску
Система допомоги при старті вгору
Регулювання керма по висоті та вильоту
Електричний привід руля
Датчик дощу другого покоління
Система непрямого виміру тиску в шинах
Системи безпеки
Подушки безпеки водія та пасажира 2-х ступенів
Подушка безпеки пасажира
Подушки безпеки, SIPS
Бокові шторки безпеки
Захист від хлистоподібної травми шиї
Нагадування про непристебнуті ремені безпеки, всі сидіння
Нагадування про непристебнуті ремені безпеки другого ряду сидінь
Ремені безпеки на усіх сидіннях з піротехнічним натягуванням
Кріплення для встановлення дитячого сидіння на передньому сидінні пасажира Isofix
Система екстреного гальмування EBA
Сигналізація екстреного гальмування
Задній ліхтар індикації гальмування (розміщений у верхньому положенні)
Інтелектуальна система інформування водія (IDIS)
Мультимедійні системи
Аудіосистема Sensus Connect High Performance 4*50Вт, 8 динаміків, AUX, USB, DVD програвач на 1 диск з
Система навігації Sensus
Кнопки керування аудіо системою на кермі
Трансмісія
D4 6-ти /T5 8-ми ступенева автоматична коробка перемикання передач, повний привід
Функція економії палива при короткочасних зупинках (neutral control)
Система Старт/Стоп
Шасі
Підвіска "Dynamic"
Система динамічної стабілізації та контролю тяги (DSTC)
Електронний контроль стійкості
Антиблокувальна система гальм ABS
Передні диски гальм 16,5 FNR
Задні диски гальм без вентиляції
Електричне стоянкове гальмо
Функція автоматичного вивільнення стоянкового гальма
Колеса
NESO Діамантова проточка 18 x 7,5 x 55
Колісні болти з секретками
Пластикові захисні накладки
Запасне колесо
Тимчасове запасне колесо T125/80R17 Домкрат
Ущільнювач в ремонтному комплекті
Інформація водія
Датчик температури, зовнішній
Годинник
Тахометр
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Технічні характеристики*
Версія

D4

T5

Двигун

5 циліндрів,20 клапанів, об'єм
2400 см.куб

4 циліндри,16 клапанів,
об'єм 1969 см.куб

турбований дизель

турбований бензин

190 (140) 4000

245 (180) 5500

440/4000

350/5500

Максимальна потужність, к/с(КВт) при об.хв
Обертальний момент Нм/об.хв
Трансмісія

6AT

8AT

Тип приводу

AWD

Максимальна швидкість

210

210

Розгін 0-100 км/год

8,8

6,7

Гальмівний шлях з ABS від 100-0 км/г з ABS, м

37

Витрата пального місто/траса/комб л/100 км¹

6,8/ 5,1/ 5,7

9,8/ 6,0/ 7,4

Споряджена маса, кг

1741

1718

Повна маса,кг

2230

2210

Максимальна вага багажу кг.

535

534

Передні гальма

Дискові вентильовані

Задні гальма

Дискові вентильовані

Передня підвіска

Задня підвіска

Сервісні та гальмівні системи
Довжина/Ширина/Висота, мм
Кількість місць
Об'єм багажного відділення л.
Кліренс, мм
Радіус розвороту м (залежить від розміру колес)

ТОВ «Вікінг Моторз
Офіціний дилер
Volvo Car Corporation
вул.Кільцева дорога 18
Київ, Україна
Тел.: +38(044) 391 11 00
www.viking-motors.ua

Макферсон, Гвинтові Пружини, Гідравлічні Амортизатори,
Стабілізатор Поперечної Стійкості
Поздовжні важелі з пружинами, гідравлічними
амортизаторами, Стабілізатор поперечної стійкості
Antilock Braking System (ABS) with Electronic Brake Distribution
(EBD) and Brake Assistance (BA) + Hill Descent Control (HDC)
4637/2097/1539
5
339
201
11,4

