
 

Вікінг Моторз 
Офіційний дилер 
Volvo Car Corporation 
вул. Зодчих 5А 
м. Київ,  
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 09/04/2021 в т.ч. ПДВ 20% . 
 

 

Вартість автомобіля становить (Грн з ПДВ):  1 633 964 грн. 
 

 

Стандартне обладнання: 
Інтер'єр 
12,3" дисплей водія | 9" центральний дисплей з Touch Screen | Мультифільтр, 
CleanZone | Декоративні вставки : Cutting Edge Aluminium, R-Design | 2-
зонний клімат-контроль | Важіль перемикання передач, оздоблення: R-
Design | Шкіра - Comfort - з заднім підлокітником, лижним люком, 
підсклянниками | Подовжувач подушки сидіння з ручним регулюванням, 
водійське сидіння | Педалі, оздоблення: R-Design | Обтягнуте штучною 
шкірою кермо з оздобленням Uni-deco, колір Charcoal | Поперекова 
підтримка з електроприводом з можливістю регулювання у 4 напрямках | 
Набір килимків, текстиль R-Design | Стеля, оздоблення: Charcoal | Charcoal 
roof colour interior |  Датчик вологості | Внутрішне освітлення, високий рівень 
| Інтеграція зі смартфоном | Паркувальний обігрівач з таймером | 
Сонцезахисні козирки з підсвіткою | Механічне складання заднього ряду 
сидінь | Підтримка мікроклімату у припаркованому автомобілі завдяки 
підігріву | Голосове управління | Розетка 12В | 2 USB підключення у передній 
частині підлокітника | З'єднання через Bluetooth® | Центральний підлокітник 
з підсклянниками | Гачок для сумки, місце кріплення: відділення для 
рукавичок |Контейнер для сміття у передньому підлокітнику 
Допомога водію 
Протитуманні фари | Система Hill Descent Control | Гальма з функціями 
допомоги старту на схилах та автоматичного спрацювання | Sensus Navigation 
(карта світу) |  Система попередження про слизьке покриття та система 
виявлення аварійного сигналу | Внутрішне та зовнішні дзеркала заднього 
виду з функцією автоматичного затемнення | Режими керування | Датчик 
дощу 

Системи охорони та безпеки 
Ключ дистанційного управління, оздоблення: шкіра, Inscription | 
Безключовий доступ та відкриття багажника "hands free" | Система 
попередження про відхилення від траєкторії руху (Lane Keeping Aid) | 
Система захисту від бокових ударів SIPS™ | Тоноване скло: бічні та задні вікна 
| Volvo On Call | Система захисту від хлистових травм WHIPS™ | Подушка 
безпеки, водія та пассажира | Система запобігання виїзду на полосу 
зустрічного руху (Oncoming Lane Mitigation) | Система непрямого контролю 
тиску в шинах (iTPMS) | Надувні завіси (подушки безпеки) | Подушка безпеки 
для колін, сторона водія | Ремені безпеки із переднатягувачами та 
обмежувачами навантаження | Інформація стосовно дорожніх знаків, Rsi | 
Автоматичне замикання дверцят | Вимикач подушки безпеки пассажира | 
Аварійні стоп-сигнали та система сповіщення про небезпеку | Точки 
кріплення ISOFIX, заднє сидіння | З підготовкою до встановлення датчику 
руху | З підготовкою до сигналізації   
Екстер'єр 
Спортивне шасі | Накладка на бампер, колір: "Glossy Black" передня та задня 
| Приховані вихлопні труби | Оздоблення бічних вікон, колір: Glossy Black (R-
Design) | LED фари, без функції повороту | З електроприводом багажнику | 
Решітка радіатора, оздоблення: R-Design | Рейлінги, колір: Glossy Black (R-
Design) | Зовнішнє дзеркало заднього виду з корпусом кольору: Black Stone | 
Зовнішнє дзеркало заднього виду з електричним приводом | Захисна 
пластина в багажнику | Ручки у колір кузова без підсвітки | Захисна кришка | 
Віддалений запуск двигуна за допомоги додатку на смартфоні | Емблема 
двигуна 

Додаткове обладнання: 
Легкосплавні колісні диски 18", 5 подвійних спиць, колір: Matt Black, алмазне 
точіння 
Водійське сидіння з електроприводом та функцією пам'яті 
Пасажирське сидіння з електроприводом 
Складані крайні задні підголівники з електроприводом 
Тримач для сумок 
Спеціальне відділення під сидінням водія для зберігання речей 
Захисна сітка 
Передні сидіння з підігрівом 
Кермо з підігрівом 
Форсунки омивача лобового скла з підігрівом 
Панорамний дах 

Задні сидіння з підігрівом 
Адаптивний круїз-контроль Intellisafe (Adaptive Cruise Control і Pilot Assist) 
Замок із запобіжними фіксаторами з електроприводом для захисту дітей 
Тимчасове запасне колесо 
Система IntelliSafe Surround (BLIS) 
Аудіосистема Premium Sound від Harman Kardon 
Камера з оглядом 360° 
Система допомоги при паркуванні 
Індукційна зарядка для смартфону 

Пакетна вартість автомобіля: 
Спеціальна вартість автомобіля: 

57 320 Євро 
49 068 Євро 

 

 

 

 

Модельний рік  2020 
Бензин  3 циліндри, об'єм 1477 см.куб. 
Потужність 262 к.с. (180 + 82) 
Крутний момент - 265 Нм 
Ємність електричної батареї – 10,7 кВт/год 
Потужність електричного двигуна – 60 кВт 
Трансмісія 7 – ти швидкісна Dual Clutch transmission 
Передній привід 
Розгін 0-100 км/год - 7,3 сек.  
Витрата пального (змішаний цикл) - 2,4 л / 100 км  
Дорожний просвіт – 211 мм 

Комплектація - R-Design 
Колір кузову –  Crystal White 
Оздоблення  з текстилю Nubuck /перфорованої шкіри Nappa 
у кольорі Charcoal у салоні в кольорі Charcoal (RB00) | 
Декоративні вставки : Cutting Edge Aluminium, R-Design 
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