
 

Вікінг Моторз 
Офіційний дилер 
Volvo Car Corporation 
вул.Зодчих, 5а  
м. Київ, 03194 
Тел.: +38(044) 391 11 00 
 

*Умовами договору може бути передбачено еквівалент вартості автомобіля у Євро, при цьому остаточна вартість автомобіля у грив ні розраховується за 

валютним курсом Євро, що відображується на веб-сайті http://www.winner.ua/  на день здійснення оплати. Виробник: “Volvo Cars Corporation”,Швеція. 
Сертифікат відповідності серія ВБ № 860248. ТОВ “Вікінг Моторз” залишає за собою  право змінювати вартість авто в будь-який час без додаткового 
попередження. 

Вартість автомобіля вказана станом на 01.05.2019 в т.ч. ПДВ 20% . 29.65 
 
 

 

Вартість автомобіля становить (Грн з ПДВ):  770 603 грн. 

Модельний рік  2019 

Бензин 4 циліндри, об'єм 1477 см.куб., турбований бензин 

Потужність 152 к.с. При 5000 об./хв. 

Крутний момент – 250  Нм при 1700-4000 об./хв. 

Трансмісія 6– ти швидкісна  автоматична  “Geartronic” 

Передній привід 

Розгін 0-100 км/год – 8,3 сек.  

Витрата пального (змішаний цикл) – 5,8 л / 100 км  

Дорожний просвіт – 153 мм 

 

Комплектація – PRO 

Колір на вибір  

Колір оббивки салону - Шкіряні сидіння Charcoal  

 

  
 

 

 

  

Стандартне обладнання: 
Безпека:  
Система допомоги при екстреному гальмуванні, EBA 
Бічні подушки безпеки SIPS  
Надувні завіси безпеки, IC  
Система захисту від плітьових травм WHIPS, передні сидіння  
Подушки безпеки водія і пасажира  
Ремені безпеки з переднятягувачами(передні, задні)  
Кріплення для дитячого сидіння, ISOFIX  
Сигналізація не пристебнутий ремінь безпеки передні сидіння  
Функція миготіння стоп-сигналів при екстреному гальмуванні 
Інтелектуальна інформаційна система водія (IDIS)  
Подушка безпеки пасажира (безможливості відключення)  
Електронний клімат контроль 
Системи підтримки:  
City Safety  
Система запобігання скочування автомобіля на підйомі  
Задній паркувальний радар  
Круїз контроль  
Датчик світла та датчик дощу  
Аудіо, навігація і телебачення:  
Управління аудіосистемою на рульовому колесі  
 USB / IPOD роз'єми | CD-програвач на один диск з MP3 | Bluetooth - 
система синхронізації мобільного телефону з  аудіосистемою  

Інтер'єр:  
Окантовка дифузорів вентиляції  
Стандартна обробка салону алюмінієм 
Оздоблення рукоятки КПП шкірою  
Дзеркало заднього виду з автозатемненням  
3-хспіцевое рульове колесо, оброблене шкірою  
Текстильні килимки в салон  
Зовнішній вигляд: 
 Рейлінги поздовжні на даху  
Бічні дзеркала з підігрівом і електроприводом  
Денні ходові вогні (LED) |  
Двигун: 
Подвійна вихлопна труба  
Ходова частина: 
Система динамічної стабілізації та контролю тяги, DSTC  
Система анти перекидання, RSC  
Автоматичне вимкнення стоянкового гальма при початку руху а / м 
Гальмапередні та задні вентильовані  
Антиблокувальна система гальм ABS  
Розмір гуми 225/50R17 
Сидіння:  
Механічне регулювання висоти пасажирського сидіння  
Підігрів передніх сидінь  

Додаткове обладнання: 

 Аудіосистема  Sensus Connect High Performance 180W, DVD програвач 

7” дисплей. 8 динаміків AUX, USB, Ipod/USB, Bluetooth. 
 Клімат-контроль 2-х зонний (ECC) 

 Система очищення повітря в салоні з датчиком якості повітря 
 Сітка для речей  

 Система сигналізації Volvo Guard Alarm 
 Система передпускового обігріву двигуна та салону з таймером 

 Російська мова  

 Управління зі смартфону Volvo on Call 
 Вітрове скло з обігрівом 

 Тимчасове запасне колесо 

 Колісні болти з секретками 

 Багажне відділення з підвищеним дном 
 Система безключового доступу 

 Розетка 12V в багажному відділенні  
 Камера  заднього виду 

 Світлодіодні фари 

 Парктронік задній та передній 
 Вищий рівень освітлення в салоні 

 17-дюймові диски  

Вартість автомобіля: 25 990 Євро 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

   

 

 

 

http://www.winner.ua/


 

Вікінг Моторз 
Офіційний дилер 
Volvo Car Corporation 
вул.Зодчих, 5а  
м. Київ, 03194 
Тел.: +38(044) 391 11 00 
 

*Умовами договору може бути передбачено еквівалент вартості автомобіля у Євро, при цьому остаточна вартість автомобіля у грив ні розраховується за 

валютним курсом Євро, що відображується на веб-сайті http://www.winner.ua/  на день здійснення оплати. Виробник: “Volvo Cars Corporation”,Швеція. 
Сертифікат відповідності серія ВБ № 860248. ТОВ “Вікінг Моторз” залишає за собою  право змінювати вартість авто в будь-який час без додаткового 
попередження. 

Вартість автомобіля вказана станом на 01.05.2019 в т.ч. ПДВ 20% . 29.65 
 
 

 

Вартість автомобіля становить (Грн з ПДВ):  770 603 грн. 

 

  

 

http://www.winner.ua/


 

Вікінг Моторз 
Офіційний дилер 
Volvo Car Corporation 
вул.Зодчих, 5а  
м. Київ, 03194 
Тел.: +38(044) 391 11 00 
 

*Умовами договору може бути передбачено еквівалент вартості автомобіля у Євро, при цьому остаточна вартість автомобіля у грив ні розраховується за 

валютним курсом Євро, що відображується на веб-сайті http://www.winner.ua/  на день здійснення оплати. Виробник: “Volvo Cars Corporation”,Швеція. 
Сертифікат відповідності серія ВБ № 860248. ТОВ “Вікінг Моторз” залишає за собою  право змінювати вартість авто в будь-який час без додаткового 
попередження. 

Вартість автомобіля вказана станом на 01.05.2019 в т.ч. ПДВ 20% . 29.65 
 
 

 

Вартість автомобіля становить (Грн з ПДВ):  770 603 грн. 

 

 

Black Stone 

http://www.winner.ua/


 

Вікінг Моторз 
Офіційний дилер 
Volvo Car Corporation 
вул.Зодчих, 5а  
м. Київ, 03194 
Тел.: +38(044) 391 11 00 
 

*Умовами договору може бути передбачено еквівалент вартості автомобіля у Євро, при цьому остаточна вартість автомобіля у грив ні розраховується за 

валютним курсом Євро, що відображується на веб-сайті http://www.winner.ua/  на день здійснення оплати. Виробник: “Volvo Cars Corporation”,Швеція. 
Сертифікат відповідності серія ВБ № 860248. ТОВ “Вікінг Моторз” залишає за собою  право змінювати вартість авто в будь-який час без додаткового 
попередження. 

Вартість автомобіля вказана станом на 01.05.2019 в т.ч. ПДВ 20% . 29.65 
 
 

 

Вартість автомобіля становить (Грн з ПДВ):  770 603 грн. 

 
 

 

Amazon Blue 

http://www.winner.ua/


 

Вікінг Моторз 
Офіційний дилер 
Volvo Car Corporation 
вул.Зодчих, 5а  
м. Київ, 03194 
Тел.: +38(044) 391 11 00 
 

*Умовами договору може бути передбачено еквівалент вартості автомобіля у Євро, при цьому остаточна вартість автомобіля у грив ні розраховується за 

валютним курсом Євро, що відображується на веб-сайті http://www.winner.ua/  на день здійснення оплати. Виробник: “Volvo Cars Corporation”,Швеція. 
Сертифікат відповідності серія ВБ № 860248. ТОВ “Вікінг Моторз” залишає за собою  право змінювати вартість авто в будь-який час без додаткового 
попередження. 

Вартість автомобіля вказана станом на 01.05.2019 в т.ч. ПДВ 20% . 29.65 
 
 

 

Вартість автомобіля становить (Грн з ПДВ):  770 603 грн. 

 
Ice White 

http://www.winner.ua/


 

Вікінг Моторз 
Офіційний дилер 
Volvo Car Corporation 
вул.Зодчих, 5а  
м. Київ, 03194 
Тел.: +38(044) 391 11 00 
 

*Умовами договору може бути передбачено еквівалент вартості автомобіля у Євро, при цьому остаточна вартість автомобіля у грив ні розраховується за 

валютним курсом Євро, що відображується на веб-сайті http://www.winner.ua/  на день здійснення оплати. Виробник: “Volvo Cars Corporation”,Швеція. 
Сертифікат відповідності серія ВБ № 860248. ТОВ “Вікінг Моторз” залишає за собою  право змінювати вартість авто в будь-який час без додаткового 
попередження. 

Вартість автомобіля вказана станом на 01.05.2019 в т.ч. ПДВ 20% . 29.65 
 
 

 

Вартість автомобіля становить (Грн з ПДВ):  770 603 грн. 

 

http://www.winner.ua/

