
 

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):  1 551 585 грн  

 

  

Стандартне обладнання: 
Клімат:  
Система передпускового обігріву двигуна та салону з таймером (Webasto)  
Двозонний електронний клімат контроль, ECC  
IAQS, Система тонкого очищення повітря 
Датчик вологості  
Важелі склоочисників з інтегрованими форсунками омивачів 
Системи замикання та охорони: 
Протиугінна система VOLVO Guard Alarm з окремим аккумулятором 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 
Сидіння:  
Електропривод регулювання поперекової підтримки в 4 напрямках  
Підігрів передніх сидінь 
Складні задні підголовники механічні  
Центральний підлокітник з підстаканниками 
Підлокітник з підстаканниками та відділення для зберігання дрібниць з 
правого і лівого боку для третього ряду сидінь 
Інтер'єр:  
Стандартний колір стелі і стійок 
Дзеркала косметичні для водія і пасажира, з підсвічуванням 
3-хспіцевое рульове колесо, оброблене шкірою з декоративними 
вставками 
Оздоблення рукоятки КПП шкірою з декоративними вставками  
Стандартні педалі 
Дзеркало заднього виду з само затемненням 
 Текстильні килимки в салон• Декоративні накладки порогів передніх 
дверей 
 Пакет освітлення салону 
 Тримач для паркувального талона  
 

Ходова частина: 
 Шасі Touring  
19-дюймові колісні диски з 10-ма спицями у кольорі Silver Bright • 235 / 55 
R19  
Система контролю тиску повітря в шинах (iTPMS) 
Запасне колесо зменшенного розміру 
Системи підтримки:  
Адаптивний круїз-контроль з системою утримання полоси руху та фіункціє 
напівавтономного керування Pilot Assist 
Ходові вогні Thor Hammer  
Система розпізнавання дорожніх знаків (RSI)  
Круїз контроль  
Система попередження про небезпеку зіткнення, при русі вперед  
Система попередження про схід зі смуги руху 
Задній паркувальний радар 
Система запобігання скочування автомобіля на підйомі  
Система допомоги спуску з гори 
Датчик дощу 
Графічна панель приладів  8 “  
Проекція на лобове скло системи попередження про небезпеку зіткнення, 
при русі вперед 
Багажне відділення:  
Домкрат 
Шторка в багажному відділенні, напівавтоматична  
Відділення для зберігання дрібниць з правого боку багажного відділення 
Металева накладка в багажному відділенні  
Знак аварійної зупинки 
Відділення для зберігання дрібниць (під підлогою багажного відділення) 
Кришка багажника  с електроприводом 
Аудіо, навігація і телебачення: 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 
 

Додаткове обладнання: 
Парктронік передній та задній 
Внутрішнє та зовнішнє дзеркала заднього виду з функцією автозатемнення 
Volvo ON Call (система відстеження/управління авто зі смартфону) 
Безключовий доступ 
Електропривід сидіння пасажира  
Сітка багажного відділення 
Кермо з підігрівом 
Вітрове скло з обігрівом 
Задні сидіння з обігрівом 
Електричне блокування задніх дверей 
 

Сидіння водія з електрорегулюванням та памяттю 
Форсунки омивача вітрового скла з обігрівом 
Запасне колесо зменшеного розміру з домкратом 
Розетка  12V в багажному відділенні 
Вибір режиму руху (Drive Mode select) 
Камера заднього виду 
Система моніторінгу мертвих зон 
Система сигналізації Volvo Guard  
Інтеграція зі смартфоном Carplay 
 

Орієнтовна вартість автомобіля: 52 330 Євро 
 

Модельний рік  2019 

4 циліндри, об'єм 1969 см.куб., бі-турбований дизель 

235 к.с. при 4000 об./хв.  

Крутний момент - 480 Нм / 1750-2250 об/хв. 

Трансмісія 8 – ти швидкісна автоматична “Geartronic” 

Повний привід 

Розгін 0-100 км/год - 7,8 сек.   

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

Дорожний просвіт – 238 мм 

Комплектація –Basic  Momentum Pack 

Колір кузову -  Металік на вибіо 

Колір оббивки салону - Leather Charcoal in Charcoal interior, 

Comfort seat 

http://www.winner.ua/
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