
 

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):  1 515 411 грн.  

 

Стандартне обладнання: 
IAQS, Система тонкого очищення повітря 
Датчик вологості Важелі склоочисників з інтегрованими форсунками 
омивачів  
Датчик руху протиугінної системи 
Система "Мертвий замок” 
Датчик рівня автомобіля протиугінної системи 
Пульт керування сигналізацією і центральним замком, вбудований в 
ключ• Одночасне відмикання всіх дверей 
 Кнопка центрального замка з індикацією в передніх дверях  
 Бічні і задні скла загартовані  
Система безключового запуску автомобіля  
Електропривод регулювання поперекової підтримки в 4 напрямках 
 Підігрів передніх сидінь 
 Складні задні підголовники механічні  
 Центральний підлокітник з підстаканниками 
Настроюваний обмежувач швидкості  
Круїз контроль  
Система попередження про небезпеку зіткнення, при русі вперед 

Аудіо Sensus Connect HIGH PERFOMANCE  
10 динаміків Foster Шестиканальний підсилювач Alpine класу D Тетеринг 
через Wi-Fi або  Bluetooth, інтернет-радіо 9’ сенсорний центральний 
дісплей з портретною орієнтацією   Управління аудіосистемою на 
рульовому колесі 
 AUX і додатковий USB роз'єми 
 Російська мова для комп'ютера, панелі приладів і аудіосистеми 
Активні  світлодіодні  фари  FULL  –LED  з автоматичним регулюванням 
Ходові вогні Thor Hammer  
Система розпізнавання дорожніх знаків (RSI)   
Настроюваний обмежувач швидкості  
Функція миготіння стоп-сигналів при екстреному гальмуванні 
Система допомоги спуску з гори 
Датчик дощу 
Графічна панель приладів 8 “ 
Шасі Touring  
18-дюймові колісні диски "Cross Country" 235 / 55 R18  
Система контролю тиску повітря в шинах (iTPMS) 
Система попередження про схід зі смуги руху 

Додаткове обладнання: 
12.3" цифровий екран панелі приладів      
Система навігації SENSUS з мапою України та  Європи   
Передній і  задній паркувальний радар    
Інтеграція смартфона   

Кріплення на задніх сидіннях для встановлення дитячого сидіння  
Форсунки омивача вітрового скла високого тиску з обігрівом  
Протитуманні  фари інтерговані  у передній спойлер  

Внутрішнє та  зовнішнє дзеркала заднього виду з функцією 
автозатемнення  

Адаптивні  світлодіодні фари з автоматичним регулюванням 
дальнього світла   
Система сигналізації Volvo Guard Alarm  

Система безключового доступу з системою відкриття двері 
багажного відділення handsfree 
Аудіосистема High Perfomance Pro Harman Kardon 13 динаміків  
 

Шторка багажного відділення з функцією автоматичного 
складання    
Кришка багажника с електроприводом   
Сидіння водія з електрорегулюванням з функцією пам’яті   

Сидіння пасажира з електрорегулюванням та  функцією пам’яті 
Запасне колесо зменшеного розміру з домкратом   
Розетка  12V в багажному відділенні    

Вибір режиму руху (Drive Mode select)   
Камера заднього виду  

Кермо з підігрівом 
Вітрове скло з обігрівом      
Електричне регулювання попереку 

Інструкція російська мова 
Електричне регулювання довжини подушки сидіння пасажира та  
водія 
Система моніторингу мертвих зон 
  

Регулярна вартість автомобіля: 
Спеціальна пропозиція: 

59 910 Євро 
51 110 Євро 

 
 
 

 

Модельний рік  2019 

Бензин  4 циліндри, об'єм 1969 см.куб.,  

Потужність 254 к.с. при 5500 об/хв  

Крутний момент – 350Нм при 1500-4800 об/хв 

Трансмісія 8 – ти швидкісна автоматична “Geartronic” 

Повний привід 

Розгін 0-100 км/год - 7,4 сек.  

Витрата пального (змішаний цикл) – 7,4 л / 100 км  

Дорожний просвіт – 210 мм 

 

Комплектація - Inscription 

Колір кузову – На вибір 
Колір оббивки салону - Leather Charcoal in Charcoal interior 

http://www.winner.ua/
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