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*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 01.05.2019 в т.ч. ПДВ 20% . 29.65 
 
 

 

Вартість автомобіля становить (Грн з ПДВ):  1 113 121 грн  

Модельний рік  2019 

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

Потужність 150 к.с. при 4250 об./хв 

Крутний момент - 350 Нм 

Трансмісія 8 – ти швидкісна автоматична “Geartronic” 

Передній привід 

Розгін 0-100 км/год – 10.2 сек.  

Витрата пального (змішаний цикл) – 6,0 л / 100 км  

Дорожний просвіт – 211 мм 

В наявності 

Комплектація - Kinetic 

Колір кузову – Ice White 

Колір оббивки салону – Текстиль чорного кольору 

Стандартне обладнання: 
Центральний замок в передніх дверях з діодним індикатором  
Термічно загартовані передні та задні вікна    
Керування сигналізацією     
Панель приладів з 12,3" дюймовим дисплеєм    
Сидіння водія з механічним регулюванням    
Фіксована підтримка попереку     
Зафіксовані підголівники другого рядку сидінь    
Декоративні вставки "City Map"     
Дзеркало в сонцезахисному козирку з підсвіткою   
Шкіряне кермо без декоративних вставок    
Важіль перемикання передач оздоблений шкірою   
Набір текстильних килимків     
З тримачем для карток під лобовим склом    
Центральний тунель чорного кольору "Charcoal"   
Ремонтний набір     
Аптечка     
Аварійний трикутник     
Рейлінги на даху темного кольору     
Стандартна решітка радіатора     
Стандартне обрамлення бокових вікон    
Сховані вихлопні труби     
Бокова частина зовнішніх дзеркал пофарбована в колір кузова  
Світлодіодні фари (LED)     
 

Сигналізація екстреного гальмування    
Функція регулювання обмеження швидкості   
Круїз-контроль     
Система попередження про зіткнення, передня  
Система утримання в полосі    
Система допомоги при старті вгору    
Датчик дощу     
Система допомоги при спуску вниз    
Підготовка до встановлення модуля під'єднання трейле  
Подушки безпеки для водія та пасажира   
Подушка безпеки для колін з боку водія   
Система нагадування про непристебнуті ремені безпеки 
Система відключення подушки безпеки з боку пасажира 
Сигналізація екстреного гальмування  
Аудіосистема Performance Audio    
 9'' центральний дисплей з тачскріном   
Роз'єм для USB в передньому тунелі    
Роз'єм для USB в тунелі позаду    
Голосове управління     
54-літровий паливний бак     
Система непрямого контролю тиску повітря в шинах (TPMS) в 
шинах, Алгоритм ЄС 
Volvo OnCall  
Шини 235/60 R17    

Додаткове обладнання: 
2-х зоний клімат контроль 
Кермо з підігрівом 
Система сигналізації Volvo Guard Alarm 
Задній паркувальний радар (парктронік) 
 

Замикання автомобіля зсередини 
Кришка паливного бака з електроприводом 
Кришка багажника з електроприводом 
Камера заднього виду 
Лобове скло з підігрівом 

Регулярна вартість автомобіля: 37 542 Євро 
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