
 

Вікінг Моторз 
Офіційний дилер 
Volvo Car Corporation 
вул. Кільцева дорога, 18 
м. Київ, 03134 
Тел.: +38(044) 391 11 00 
 

*Умовами договору може бути передбачено еквівалент вартості автомобіля у Євро, при цьому остаточна вартість автомобіля у гривні 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  22.05.2019 в т.ч. ПДВ 20% . 
 

 

Вартість автомобіля становить (Грн з ПДВ):  1 534 323грн.  

 

Стандартне обладнання: 
 Двозонний електронний клімат контроль, ECC  
 Система тонкого очищення повітря 
 Система передпускового обігріву двигуна та салону з таймером 
Форсунки омивача вітрового скла без обігріва 
 Термічно загартовані передні та задні вікна 
Подушки безпеки та бокові шторки безпеки  
 Захист від хлистоподібної травми шиї  
 Ремені безпеки на усіх сидіннях з піротехнічним натягуванням  
 Кріплення для встановлення дитячого сидіння на передньому сидінні 
пасажира Isofix  
 Переднє пасажирське сидіння з механічним регулюванням та 
електричним регулюванням рівня висоти 
 Підігрів передніх сидінь 
Декоративні вставки  Iron Ore Aluminium 
 Дзеркала косметичні для водія і пасажира, з підсвічуванням 
3-хспіцевое рульове колесо, оброблене шкірою з декоративними 
вставками•  

Текстильні килимки в салон 
 Подвійні інтегровані вихлопні труби з срібними накладками 
 Світлодіодні фари  
 Форсунки омивача вітрового скла високого тиску  
 Підвіска "Динамік" 
 Запасне колесо зменшенного розміру  
 Круїз контроль Система попередження зіткнення, передня 
 Система утримання смуги руху 
 Задній паркувальний радар 
 Система запобігання скочування автомобіля на підйомі 
 Система допомоги спуску з гори 
 Датчик дощу 
 Графічна панель приладів 8 “ 
 Аудіо HIGH PERFOMANCE •10 динаміків Foster Шестиканальний 
підсилювач Alpine класу D Тетеринг через Wi-Fi або  Bluetooth • 
Управління аудіосистемою на рульовому колесі та USB роз'єм 
Volvo On Call 
 
 

Додаткове обладнання: 
Кермо з підігрівом 
Задні сидіння з підігрівом 
Сидіння водія та пасажира з електрорегулюванням та пам'яттю 
Регулювання поперекової підтримки 
Форсунки омивача вітрового скла з обігрівом 
Кришка багажника с електроприводом 
Запасне колесо зменшеного розміру з домкратом 
Бічні дзеркала заднього виду з електрорегулюваннями, функцією 
автоматичного складання  
Розширене освітлення салону 
Камера заднього виду 
12,3 Дюймів дисплей приборної панелі 
Система навігації 
Інтеграція зі смартфоном 
 

Електричне регулювання довжини подушок передніх сидінь та 
регулювання бічної підтримки 
Адаптивні світлодіодні фари з функцією автоматичного дальнього світла 
Протитуманні фари інтегровані 
Адаптивний круїз-контроль з функцією напівавтоматичного управління 
Pilot Assist 
Система датчиків попередження про «мертві зони» BLIS 
 

  

Регулярна вартість автомобіля: 52 366 Євро 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модельний рік  2020 

Бі-турбований ДИЗЕЛЬ  4 циліндри, об'єм 1969 см.куб.,  

Потужність 190 (4250) 

Крутний момент(Нм) - 400 (1750-2500) 

Трансмісія 8 – ти швидкісна автоматична “Geartronic” 

Повний привід 

Розгін 0-100 км/год - 8,2 сек.  

Витрата пального (змішаний цикл) - 5,7 л / 100 км  

Дорожний просвіт – 210 мм 

 

Комплектація - MOMENTUM 

Колір кузову – Denim Blue 

Колір оббивки салону – Fine Nappa Perforated Leather Charcoal in 

Charcoal Interior 

http://www.winner.ua/
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