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Innovation  
for mennesker
Produceret af Sverige.
Hos Volvo Cars innoverer vi løbende for  
at gøre dit liv bedre. Enhver bil, enhver  
teknologi og ethvert design er resultatet  
af en klar vision – at sætte mennesket i 
centrum for alt, hvad vi gør. Det er en  
vision, der har drevet os frem fra starten,  
og som er præget af Sverige, et land, der  
værdsætter mennesker som individer, og  
hvor konventioner udfordres. Det er en 
kultur med en rig designarv og en unik 
måde at se verden på. 

Denne vision har inspireret os til at 
skabe tre-punkts sikkerhedsselen og 
airbags, der beskytter ved sidekollisioner 
– opfindelser, der har reddet liv og 
ændret bilens historie. Og med vores  
nye modelgeneration viderefører vi 
denne tradition.

Skandinavisk design går hånd i hånd 
med moderne svensk luksus for at gøre 
din oplevelse rigere. Intuitiv teknologi 

gør livet mindre kompliceret og holder 
dig forbundet med verden, mens de 
nyeste Drive-E drivliner afbalancerer 
reaktionsvillig motorkraft med klasse-
førende effektivitet. Og vores IntelliSafe- 
nyskabelser støtter dig, mens du kører, 
og er med til at forebygge ulykker og 
beskytte dig, hvis ulykken sker. De 
gør enhver køretur mere sikker, mere 
behagelig og mere fornøjelig.

Vi ved, hvad der er vigtigt for 
mennesker. Det er grundlaget for alle  
de innovationer, vi skaber. Innovationer, 
der forbedrer liv.

Hos Volvo Cars designer vi vores 
biler omkring dig.
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V60 er designet til at hjælpe dig med at 
få mest muligt ud af livet, uanset hvad du 
laver. Det er en bil, der får dig til at føle 
dig som noget særligt med den glæde, 
komfort og skønhed, den giver dig; en 
bil for men nesker, der har brug for en 
stationcars alsidighed og en underhol-
dende køre oplevelse. 

Det starter med den dynamiske under-
vogn, der er standard, og som vi har brugt 
tusinder af timer på at fintune for at skabe 
en oplevelse af respons og kontrol for 
føreren.

Et bredt udvalg af Drive-E drivliner 
giver dig en reaktionsvillig ydelse sammen 
med et lavt forbrug og udslip. Med letvægts-
konstruktion, lavfriktions teknologi og 
avancerede gearkasser udnytter de hver 
eneste dråbe brændstof til fulde. Inde i 
kabinen blander V60 Volvo-funktionalitet 
med en atmosfære af stilhed og afkla rethed.  
Vores sæder har været berømte for deres 
komfort, lige siden vi tog det hidtil usete  
skridt at konsultere ergonomiske eksperter  
for at hjælpe os med udvikle dem, og  
den nuværende generation er det seneste 
eksempel på denne revolu tionerende 
tilgang. 

Støttende og komfortable, som de er, 
ankommer du frisk og afslappet efter  
selv den længste rejse.

Sensus – vores måde at forbinde dig  
med din Volvo og verden omkring dig 
på – giver dig adgang til den nyeste 
teknologi på en intuitiv og naturlig måde. 
For V60’s vedkommende betyder det 
displays af høj kvalitet og brugervenlig 
betjening, der gør livet lettere, foruden 
muligheden for lydanlæg i topklasse og 
en internetforbindelse, der holder dig i 
kontakt med din digitale verden, mens  
du er på farten.

Både indvendig og udvendig er V60 
indbegrebet af det bedste inden for 
skandinavisk design. Det ses i det elegante 
og traditionelt håndværk; i den selvsikre 
fremtoning V60 har i trafikken. Elegant, 
alsidig og markant forskellig er V60 en bil 
designet omkring den måde, du lever på. 
En bil, der får dig til at føle dig godt tilpas 
hver dag.
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”Din sportswagon – navnet værdig.”

volvo V60 

VOLVO V60
Hvorfor opgive spændingen  

ved at køre, bare fordi du har behov  
for at transportere ting ?

Volvo V60 er en smukt afbalanceret 
kombination af dynamik, stil og alsidighed. 

Når du kører på snoede veje, vil du nyde 
den knivskarpe respons fra en velafbalan-
ceret undervogn. På de længere ture holder  
den afslappede komfort i din V60 dig og  
dine passagerer frisk i timevis. I mere udfor-
drende trafiksituationer – i byen, for eksempel 
– fjerner en række støttende teknologier 
stresset fra kørslen, så du bevarer kontrollen.

Din V60’s adrætte karakter understreges 
af dens udseende. De stærke skuldre, den  

karakteristiske front med avancerede 
forlygter, den slanke, coupé-lignende tag-
linje og det kraftfuldt udformede bagparti 
med sit karakteristiske baglygtearrangement 
– det hele bidrager til en stærk fremtoning. 
Inde i bilen skaber et smukt forarbejdet 
interiør et roligt, men samtidig forfriskende 
miljø, der giver en unik følelse af velvære, 
sådan som et skandinavisk design mester-
værk fortjener det. Som hjælp til de mere 
praktiske aspekter af livet kommer smart 
alsidighed, herunder et bagagerum på 

430 liter og et 40/20/40 splitbagsæde, lige 
tilpas. Du kan have både personer og grej 
med uden at gå på kompromis med hverken 
komfort eller sikkerhed. 

Føj dertil vores brede udvalg af særdeles 
effektive Drive-E drivliner, inklusive vores 
Twin Engine plug-in-hybrider og vores 
Sensus-teknologi, der forbinder din Volvo 
med verden omkring dig – V60 er virkelig 
designet til at tilpasse sig dit liv, hvad end  
det måtte indebære.
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HVORDAN LAVES EN SMUK STATIONCAR ?
Med design.

V60’s udseende fortæller dig, at denne bil  
er en smuk kombination af alsidighed og 
ydeevne. V60’s selvsikre fremtræden på vejen  
hænger sammen med dens fokuserede og 
beslutsomt udseende forlygter, forklarer vores  
senior eksteriørdesigner Peter Reuterberg.  
”Vi tænkte på en ulvs øjne, da vi designede 
bilens ’ansigt’. Det har et selvsikkert, fokuseret  
udtryk ligesom et stærkt dyr.” Vores designere  
har også givet taget en fejende bue ned mod 

bagpartiet og ladet bagruden spidse til – så 
den alt i alt mere ligner en coupé. Desuden 
fremhæver motorhjelmens muslingeformede 
overflader den klassiske Volvo V-form med en 
målbevidst panderynken, der løber lige ned til 
forlygterne. Bilen har en skønhed, der – som 
det gælder for moderne skandinavisk design 
generelt – har sine rødder i naturens verden. 
”Disse stilrene overflader og konturer giver en 
meget skandinavisk følelse,” siger Reuterberg.  

”Den måde, overfladerne gradvist rejser  
sig på og så ændrer form, er inspireret af 
snedriver i den svenske natur – det er en 
kombination af bløde former og skarpe 
brudflader.” De stærke skuldre er et andet 
fingerpeg om umiskendeligt Volvo-design 
– på samme måde som den udtryks fulde 
kølergrill med den ikoniske Volvo-diagonal. 
De øger bilens selvsikre stil og fortæller 
verden, at den er stolt over at være en Volvo.

”Bilen har en æstetik, der – som det er  
tilfældet med moderne skandinavisk design generelt  

– har sine rødder i naturens verden.”

LÆS MERE PÅ VOLVOCARS.DK

UDVENDIGT DESIGN | 07
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INDVENDIGT DESIGN  | 09

Vi har designet cockpittet rundt om dig som 
fører. Sæt dig på førersædet, og instrument-
panelet, der er vinklet blidt imod dig, giver 
dig total kontrol. Inspireret af højtydende 
motor cykler fik vi idéen med et enkelt, rundt 
instrument flankeret af to mindre urskiver. 
Derefter udformede vi omhyggeligt det 
3-egede rat med det formål at give dig en klar 
følelse af kontakt mellem din bil og vejbanen.

Hvor du sidder er lige så vigtigt. Volvo 
sætter en ære i at designe sæder, der ikke 
kun byder på stor komfort, men også på 
fremragende støtte, så du i slutningen af 
hver rejse, du foretager, føler dig lige så 
rolig og udhvilet, som da du startede. Vores 
sportssæder (ekstraudstyr) ser godt ud, og 
– tro mod vores engagement i ergonomisk 
design – giver sidestøtte hele vejen fra dine 
lår til dine skuldre og sikrer, at du holdes 
godt fast i sædet selv ved hurtig kurvekørsel.

Og fordi det er en Volvo, har vi designet 
sæderne, så dine passagerer også nyder 
turen. Alle rejser på første klasse, og med 
vores 2-trins integrerede selepuder sidder 
børn på mere 3–4 år sikkert og komfortabelt 
i korrekt position (ekstraudstyr).

Selvfølgelig ligger et rent miljø inde i bilen 
os også på sinde. Som del af Clean Zone  
er alle materialer i din Volvos interiør hypo-
allergeniske og afgiver ingen skadelige 
luftarter. Clean Zone indeholder også et 
højeffektivt støv- og pollenfilter. Du kan 
forbedre dette yderligere med vores Air 
Quality System, som anvender et aktivt 
kulfilter til at reducere skadelige luftarter og 
partikler og sikrer, at du og dine passagerer 
indånder frisk luft – selv i forurenede byer.

Ingen grund til at fjerne hænderne fra 
rattet, når du gearer op og ned med 
automatgearkassen i manuel funktion – 
en let berøring af gearskiftekontakterne 
(ekstraudstyr) er nok til at skifte gear. Du har 
fuld kontrol over din bil med begge hænder 
på rattet. Og de hurtige gearskift giver din 
kørsel ekstra kant, når du er humør til det.

”Vi har designet cockpittet  
rundt om dig som fører.”
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Den intuitive måde  
at interagere med din bil på.

Volvo Sensus er vores altomfattende tilgang, 
der forbinder dig med din bil og verden 
omkring dig. Det betyder, at du er under-
vejs, men ikke offline. Tilkøber du Sensus  
Connect kan du forvandle 7"-skærmen i  
dit instrumentpanel til et internetopkoblet  
infotainment-center. Du kan ikke alene  
surfe på nettet, du kan også downloade  
apps – fra Stitcher til TuneIn. Sensus Connect  
giver dig også adgang til simple internetkort  
og ruter, og for at bruge navigationsvejledning, 
3D-visning og navigations-apps kan du vælge 
vores Sensus Navigation (ekstraudstyr). Hvis 
du vil opgradere dine online-muligheder 
yderligere, er der Volvo On Call. Dette ekstra-

udstyr giver dig en 3G-forbindelse med 
fremragende modtagelse via din bils inte-
grerede tagantenne, så du kan oprette et 
Wi-Fi hotspot til alle dine enheder.

En high-end lydoplevelse kan også 
tilvælges som en del af Sensus. Det er derfor 
vi har designet vores topmoderne Premium 
Sound med Harman Kardon® . Lydanlæggets 
12 HiFi højttalere styres af en forstærker 
med Dirac Live®, næste generations software 
til lydoptimering. Med en utrolig realistisk 
scenelyd og en forbedret basgengivelse giver 
dette anlæg en uovertruffen lydop levelse 
for hver passager og er let at forbinde med 
eksterne medieafspillere.

Vores digitale førerdisplay (ekstraudstyr) 
er også en ren fornøjelse. Det giver dig 
ikke alene alle de informationer, du har 
brug for uden at overbelaste dig – dets 
tre grundindstillinger, Elegance, Eco og 
Performance, er også synkroniseret med 
centerskærmen. De fysiske kontrolknapper, 
f.eks. vores flydende midterkonsol med de 
ikoniske ”manikin”-klimastyringsknapper, er 
endnu et eksempel på skandinavisk design, 
der både er funktionelt og smukt. Og så er 
der vores iøjnefaldende oplyste gearvælger, 
der fås til udvalgte automatgearkasser. Med 
sit nænsomme lys i mørket giver den dine 
natlige køreture et strejf af atmosfære.

”Sensus handler om at gøre din interaktion med din bil  
intuitiv og om at sikre, at du er på vejen, men ikke offline.” 

LÆS MERE PÅ VOLVOCARS.DK

SENSUS | 11
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En særlig forbindelse. Med tilkøb af Volvo On Call  
kan du være forbundet med din bil som aldrig før,  
samtidig med at det også forbinder din bil med  
verden udenfor. 

Udgangspunktet er en smartphone-app, som kan 
bruges til at betjene – og interagere med – bilen, 
uanset hvor man er. Det er meget praktisk, hvis man 
f.eks. vil forvarme bilen i god tid, før den skal bruges.
Og til at være online indeholder udstyrspakken et 
indbygget modem og en dedikeret SIM-kortindgang. 
Volvo On Call yder også hjælp, når du har mest brug for 
det. On Call-knappen i kabinen opretter forbindelse til 
vejhjælpstjenesten. Og i nødsituationer opretter SOS-
knappen i kabinen øjeblikkelig forbindelse til et team 
af professionelle Volvo On Call-medarbejdere. For at 
dække alle even tualiteter vil vi ringe til dig, hvis der er 
tegn på, at du har haft en ulykke (f.eks. ved udløsning 
af en airbag). Hvis du ikke svarer, sender vi straks 
redningstjenesten ud til dig.

LÆS MERE PÅ VOLVOCARS.DK
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Volvo Car’s intuitive sikkerhed.  
For dig og dem omkring dig.

Hos Volvo Cars er sikkerhed en iboende 
del af vores dna. Vi har opfundet nogle af 
verdens mest banebrydende liv rednings-
teknologier, som f.eks. trepunkts sikker-
heds selen, der er anerkendt for at være en 
af menneskehedens vigtigste nyskabelser.

Men vi sigter højere. Vores vision er at 
der senest i 2020 ikke er nogen, der dør 
eller kommer alvorligt til skade i en ny Volvo.

IntelliSafe er vores tilgang til et mere 
harmonisk forhold mellem biler og menne-
sker. For at opnå dette har vi udstyret din 
Volvo med intelligente, intuitive innovationer 
med henblik på en mere sikker kørsel. Og 
IntelliSafe-teknologierne hjælper ikke alene 
med at beskytte personerne inde i din bil – 
vi tager også hensyn til personer uden for, 
f.eks. med en teknologi, der hjælper dig med 
at opdage fodgængere og cyklister. Når du 
kører med en hastighed på op til 50 km/t, 
ser vores City Safety-teknologi til kollisions-
undgåelse frem foran bilen og bremser 
automatisk, hvis du er ved at støde ind i et 
køretøj foran. For at give dig mere support 
ved højere hastigheder advarer vores 

Collision Warning with Auto Brake and 
Pedestrian and Cyclist Detection dig, hvis du 
 er for tæt på køretøjet foran og en kollision 
truer – dag og nat. I dagslys reagerer systemet 
også, hvis der er en fodgænger på din kurs, 
eller hvis der er en cyklist foran, der kører i 
samme retning som du. Og om nød vendigt 
bremser din bil automatisk for at være med 
til at afværge eller mildne en kollision. For at  
hjælpe dig med at blive i din vognbane advarer 
eller understøtter vores Lane Departure 
Warning- eller Lane Keeping Aid-teknologi, 
hvis du kommer til at køre over en vognba-
nemarkering. Der er endda en Driver Alert- 
teknologi, der minder dig om at holde en 
pause, hvis din køre ad færd viser tegn  
på træthed.

Vores IntelliSafe-teknologier hjælper  
dig også i din daglige kørsel. Road Sign 
Information-systemet holder dig opdateret 
om aktuelle hastighedsbegrænsninger og 
andre vigtige vejskilte. Med vores Active 
High Beam forbliver det lange lys om natten 
tændt hele tiden for at optimere dit udsyn 
uden at blænde andre trafikanter. Og for at 

gøre kørslen lidt mere afslappet for dig  
kan vores Adaptive Cruise Control holde 
den indstillede hastighed og afstand til 
køre tøjet foran. 

I langsom bytrafik kan vores Queue 
Assist-funktion automatisk holde den valgte 
afstand til bilen foran – fra stilstand op til 
30 km/t. Vores BLIS™-system hjælper dig 
med tidligt at opdage andre køretøjer i din 
blinde vinkel, mens Cross Traffic Alert-
funktionen hjælper dig med at bakke ud  
af snævre parkeringspladser, hvor dit udsyn 
kan være begrænset. 

Og fordi vi ved, at du elsker at køre, sørger 
vores aktive IntelliSafe-teknologier som  
f.eks. Electronic Stability Control på betryg-
gende vis for øget kørestabilitet under alle 
forhold uden at gå på kompromis med 
køreglæden. Det handler simpelthen om  
at give dig den mest menneske centrerede 
køreoplevelse på dine betingelser – og om  
at hjælpe med at beskytte mennesker, hvad 
enten de befinder sig inden i eller uden for  
din bil. (En del af det nævnte er ekstraudstyr).

LÆS MERE PÅ VOLVOCARS.DK

”Vores vision er, at der senest i 2020 ikke er nogen, der dør  
eller kommer alvorligt til skade i en ny Volvo.”

volvo V60 
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Lys mørket op. Kørsel i mørke er lige blevet meget mere for -
nøjelig og sikker. Med vores Active High Beam (ekstraudstyr) kører 
du med det lange lys tændt konstant. Du behøver ikke at skifte 
mellem nær- og fjernlyset, for når du møder eller indhenter et 
andet køretøj, skygger systemet for en del af din lyskegle, men 
kun så meget som nødvendigt for at undgå blænding – mens du 
stadig har fordelen ved en klart oplyst vej. Denne intelligente tek-
nologi kan endda genkende fodgængere og cyklister og undgå at 
blænde dem også. Og når du kører ind i en by, slukker det lange lys.

FÅ FLERE INFORMATIONER PÅ VOLVOCARS.DK
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City Safety er designet til at forhindre, at du kolliderer 
med bilen foran dig, hvis den pludselig standser eller 
sænker farten. For at undgå en kollision vil dette 
avancerede IntelliSafe-system automatisk bremse 
ved hastigheder på op til 50 km/t og forhindre en 
ulykke, hvis hastighedsforskellen til køretøjet foran  
er maks. 15 km/t.

Fordi vi også tager hensyn til andre trafikanter, holder 
vores Pedestrian and Cyclist Detection med Full Auto  
Brake et vågent øje med personer, der går i din bane  
eller cykler i samme retning som din bil, og aktiverer 
bremserne, hvis du ikke kan reagere tidsnok. 
(ekstraudstyr) 

Vores BLIS™-system bruger radarsensor-teknologi 
til at advare dig om køretøjer, der er tæt på eller inde i 
dine blinde vinkler i den tilstødende vognbane. På den 
måde er det meget mindre sandsynligt, at du foretager 
vognbaneskift, når det ikke er sikkert. (ekstraudstyr) 

Når du bakker ud af snævre parkeringspladser,  
holder vores Cross Traffic Alert-funktion udkig for  
dig efter køretøjer, du ikke kan se. (ekstraudstyr)

LÆS MERE PÅ VOLVOCARS.DK
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”Med vores nye generation af 2,0 liters, 4-cylindrede Drive-E drivliner  
behøver du ikke at give køb på motorkraft og overlegne køreegenskaber for  

at få effektivitet og lave CO2-udslip.”

LÆS MERE PÅ VOLVOCARS.DK

DRIVE-E | 19

Nyde mere. 
Bruge mindre.

Drive-E handler ikke kun om vores nye gene-
ra tion af effektive drivliner; det er vores 
altfavnende tilgang til effektiv kørsel. Og 
sideløbende med vores engagement i at 
skabe smartere, mere innovative teknologier 
for at reducere vores bilers indvirkning på 
miljøet vil vi aldrig tabe køreglæden af syne. 
Kort sagt tror vi ikke, at du behøver at ofre 
motorkraft og fremragende køreegenskaber 
for effektivitet og minimale CO2-udslip.

Vores program af Drive-E drivliner består 
af højeffektive 2,0 liters, 4-cylindrede benzin- 
og dieselmotorer. Vi har parret disse 
turbo  ladede, lavfriktions-, letvægtsdrivliner 

med Geartronic™, vores helt nye 8-trins 
auto mat gearkasser, som sikrer optimal ydelse 
ved alle motorhastigheder. Med automatgear 
har din Volvo har også en ECO+ funktion, 
som kan reducere brænd stofforbruget med 
op til fem procent, afhængig af kørestil. 
ECO+ optimerer ikke alene skiftepunkter, 
motorstyring og gas spjælds respons. 
Funktionen indbefatter også et Stop/
Start-system og et ECO-fri løbs system. 
Dette kobler ud, når du slipper speederen 
ved hastigheder over 65 km/t: I stedet for at 
motoren bremser bilen og bruger brændstof, 
kører din Volvo i friløb ved hjælp af sin 

bevægelsesenergi. Vores Drive-E diesel 
drivliner har yderligere teknologier, der er 
beregnet til at nedsætte brændstofforbrug 
og udslip. Twin-turbo  ladere og det revolu-
tionerende i-ART sikrer, at disse intelligente 
motorer leverer en reaktionsvillig, ren og 
effektiv ydelse – hver cylinder har sin egen 
mikrochip og trykføler for at give en perfekt 
dosering af brændstof. 

Og endnu bedre: Disse avancerede 
motorer forbliver i præcis tuning selv efter 
mange års brug.
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Volvo V60 fås med en bred vifte 
af topmoderne benzin- og diesel-
motorer for at imødekomme dine 
præferencer. De er alle sammen 
designet til at byde på maksimal 
køreglæde samtidig med effektiv 
brændstofudnyttelse og minimale 
CO2-udslip.

Er du på udkig efter maksimal motor-
kraft? Vores højeffektive T6 benzin-
motor med kompressor-/turbo-teknologi 
genererer en effekt på 306 hk med 
157 g CO2-udslip – med garanti for en 
spændende køreoplevelse. Alternativt 
får du både effekt og raffinement uden 
kompromiser med vores højtydende 
dieselmotorer D5 med 225 hk og D4 
med 190 hk og et udslip så lavt som 
125 g henholdsvis 101 g CO2/km. 
Eller foretrækker du den ultimative 
kombination af brændstoføkonomi og 
ydelse? Så vælg vores D2-motor med 
120 hk, der kører hele 27 km på literen 
og udleder 98 g CO2/km. Med T3 
benzinmotoren med 152 hk kan du køre 
hele 17,2 km på literen (135 g CO2/km). 
Og hvis du vil have det bedste fra begge 
verdener, har vores D6 Twin Engine 
AWD med plug-in hybridteknologi en 
samlet effekt på 288 hk med et udslip 
48 g CO2/km. 
Tallene for brændstofforbrug og CO -udslip gælder for 
automatgearkasse på T6 og D5 og øvrige med manuel 
gearkasse.

LÆS MERE PÅ VOLVOCARS.DK

_00J6S_V60_16w17_V3_DKda.indd   20 2016-05-02   15:07



V60_MY17_V3.indd   21 2016-04-20   10:28_00J6S_V60_16w17_V3_DKda.indd   21 2016-05-02   15:07



V60_MY17_V3.indd   22 2016-04-20   10:28

volvo V60 

Intelligent motorkraft for  
kloge mennesker.
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VOLVO V60 TWIN ENGINE | 23

Vi mener ikke, at det at være miljøbevidst 
bør betyde, at du mister køreglæden. Vores 
plug-in hybrid V60 D6 Twin Engine AWD 
klarer 0–100 km/t på lidt under syv 
sekunder, men udleder kun 48 g/km CO2*. 
Den har tre køreindstillinger: PURE – bruger 
kun den elektriske motor, der ikke udsender 

nogen CO2 ; HYBRID – bruger diesel- og 
el-motoren og giver dig et brænd stof forbrug 
på op til 55,6 km/l; POWER – giver dig begge 
motorer med fuld kapacitet, dvs. et impo-
nerende effekt og drejningsmoment og 
desuden et massivt firehjulstræk (diesel-
motoren driver forhjulene, elmotoren 

bag hjulene). Og hvis du ønsker at supplere 
V60 D6 Twin Engine’s ydeevne med et 
endnu mere sporty udseende, findes den 
også i en R-Design-version. 

*NEDC Hybrid driving cycles.
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Forbind din V60 Twin Engine med dit elnet 
derhjemme og få en fuld opladning på 3,5 
til 7,5 time – afhængig af din elforsyning. 
Når du kører, kan du vælge mellem tre 
indstillinger (PURE, HYBRID og POWER), 
alt efter dit behov og dit humør.
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DIN NYE BIL | 27

Det er ikke din  
sædvanlige stationcar.
Vi har arbejdet hårdt for at kombinere vores 
V60’s alsidighed og lastkapacitet med en 
naturlig køredynamik, så den ligesom sin 
søster, S60, reagerer loyalt på dine ønsker. 
Når du f.eks. accelererer ud af et skarpt 
sving, vil din V60 følge den kurs du vælger 
med næsten telepatisk nøjagtighed.

En god undervogn er altafgørende for 
dette, og du kan vælge mellem fire typer i 
henhold til din foretrukne kørestil: Touring, 
Dynamic, Four-C og R-Design sportunder-

vogn. Samtidig er V60’s intelligente sæder 
et centralt element i dens alsidighed. Bag-
sædernes ryglæn kan nemt fældes ned i 
40/20/40-segmenter for at supplere det 
430 liter store bagagerum, og desuden kan 
forreste passagersæde også fældes ned. 
Og forældre vil elske de to-trins integrerede 
selepuder til børn: De foldes ud af bagsæ-
derne og sikrer, at børn, der er vokset ud af 
deres barnestole, sidder i korrekt højde for 
sikkerhedsselen. (ekstraudstyr)
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FRIHED TIL AT VÆLGE – DIT VALG
I en Volvo kan du nyde frihedens finere 
aspekter. Som f.eks. friheden til at udforske 
nye veje, friheden til at nyde oplevelsen og 
– ikke mindst – friheden til at skabe en bil, 
der passer til din stil og personlighed. At 
vælge en Volvo er mere end en markering 
af din personlighed. Det handler om at vide, 
hvad der er vigtigst i livet, og om at gå i 
den retning. At vise en større omsorg for 
mennesker og den verden, vi er fælles om, 
og aldrig gå på kompromis med design 
og kvalitet. At vælge en bil, der er mere 
menneskecentreret, mere intuitiv og mere 

effektiv – simpelthen meget af det, der gør 
det muligt for dig at leve et rigt, autentisk liv. 

For at sikre at du får din nye Volvo V60 
eller V60 Cross Country præcis som du  
ønsker det, har vi skabt en bred vifte af mulig-
heder, udstyrsniveauer og personlige udtryk. 
Selv om din V60 eller V60 Cross Country  
er generøst udstyret allerede som standard  
på Kinetic udstyrsniveauet, ønsker du måske  
at forbedre oplevelsen endnu mere med 
Momentum udstyrsniveauet. Måske har 
du lyst til at forkæle dine sanser med den 
fineste skandinaviske luksus. Så vil du føle 

dig hjemme i Summum. Eller hvis du er til en 
mere sporty stil både inde og ude: Hvorfor 
så ikke overveje R-Design eller – for at få 
en virkelig imponerende præstation – V60 
Polestar? Uanset hvad du foretrækker, kan 
du regne med, at der er en Volvo V60 eller 
V60 Cross Country for dig. Læs videre og 
se, hvordan din nye V60 kommer til at se ud. 
Og hvis du allerede ved, at det er V60 Cross 
Country, der bedst passer til din eventyr-
lystne livsstil, kan du gå direkte til side 52.

Volvo V60 Kinetic

Volvo V60 R-Design Volvo V60 Cross Country Volvo V60 Polestar

Volvo V60 SummumVolvo V60 Momentum
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DET RETTE UDSTYR TIL DIN KØRSEL
At vælge en Volvo V60 er den nemme del. 
Og alt, hvad du nu behøver at gøre, er at 
vælge det udstyrsniveau, der passer til dig. 
Allerede på udstyrsniveauet Kinetic får du et 
højt niveau af teknologi, som imødekommer 
høje krav til stil, komfort og sikkerhed. Du 
får f.eks. vores verdensførende IntelliSafe-
tekno logier inklusive den prisbelønnede City 
Safety kollisionsforebyggende teknologi og 
den avancerede Electronic Stability Control 
som standard. 

For yderligere at højne din skandinaviske 
luksusoplevelse kan du vælge vores 
Momentum udstyrsniveau. Eksteriørets 
lyse dekor-designelementer sammen med 
letmetalfælge øger din V60’s eksklusivitet 
og fremtoning, mens det sporty, elegante 
indtræk i Charcoal Stof og paneler i Brushed 
Aluminium komplementerer interiørets 
atmosfære. Med Momentum kan du også 
nyde den klare lydgengivelse fra vores High 
Performance lydanlæg inklusive Bluetooth® 

musik streaming og funktioner, der øger 
bekvemmeligheden, såsom el-indfældbare 
sidespejle med markbelysning. Og når du 
kører i mørke, gør Active Bending Lights 
med Dual Xenon lys teknologi det muligt at 
nyde godt af et bedre udsyn rundt i kurverne 
om natten. Tilføj vores Active High Beam-
funktion, og du kan køre med fjernlys hele 
tiden uden at blænde andre trafikanter. Hele 
tiden uden at blænde andre trafikanter. 
(ekstraudstyr)

V60
Indbefatter:
16" stålfælge | 3-punkts sikkerhedsseler på alle 5 sæder med selealarm | 40/20/40 splitbagsæde | Airbag, fører- og passagerside | AUX-indgang | Paneler i Charcoal | City Safety | 
Corner Traction Control (CTC) | Dobbelte kopholdere fortil | Electronic Stability Control (ESC) | Elektrisk parkeringsbremse | El-opvarmede forsæder | Automatisk klimaanlæg (ECC) med 
ventilationsdyser i B-stolperne | 12V strømudtag ved forsæder | Knap til indstilling af forlygteniveau | Makeupspejl med lys, passagerside | Sideairbaggardiner (IC) | ISOFIX, bag | LED-kørelys 
med lyssensor | Indtræk i Mellbystrand stof | Udvendig temperaturmåler | Fjernbetjent centrallås | Sensus infotainment med 5" farveskærm i midterkonsollen og Performance- lydanlæg med 
cd-afspiller | Sideairbags integreret i forsæderne | Informationscenter | Dækreparationssæt | Dæktryksovervågning (iTPMS) | WHIPS™ (Piskesmældsbeskyttelse integreret i forsæderne) | 
Tyverialarm med bevægelsessensor | Lastdækken i bagagerum

KINETIC
Omfatter Basis-udstyrsniveau plus følgende:
16" letmetalfælge Hera | Ratfjernbetjening af lydanlæg | Fartpilot | Makeupspejl med lys i førerside | Læderbeklædt gearknop | 3-eget læderbeklædt rat | Air Quality System (AQS) | Armlæn 
bag med kopholder | Låsbare hjulbolte

MOMENTUM
Indbefatter Kinetic-udstyrsniveau plus følgende: 
Aktive Xenon-forlygter | Ambient stemningsbelysning | Sensus infotainment med 5" farveskærm i midterkonsollen og High Performancelydanlæg med Bluetooth® | Blanke pyntelister omkring 
sideruder | Læderbeklædt rat med indlæg i Silk Metal | Lastkant i bagagerum i rustfrit stål | Regnsensor | El-indfældbare sidespejle med markbelysning | Paneler i Brushed Aluminium

1.–2. V60 Kinetic med 16" Hera letmetalfælge. 3. V60 Kinetic med læderbeklædt rat og analogt førerdisplay. 4. Inde i V60 Momentum finder du et læderbeklædt rat med indlæg i Silk Metal, 
et analogt førerdisplay og vores fremragende High Performance-lydanlæg med praktiske ratbetjeningsknapper og Bluetooth® lydstreaming. 5. Dobbelte runde afgangsrør i krom er standard 
på T3 og T4 (enkelt på D2/D3 og dobbelte intergrede på øvrige motorer) 6. V60 Momentum med 17" Pallene letmetalfælge (ekstraudstyr) og lyse, dekorative eksteriørdetaljer sørger for et 
elegant udseende.

volvo V60 
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Med Volvo V60’s brede udvalg af eksteriør  
farver og fælge kan du skabe en sportswagon, 
der virkelig er dig. Hvis du vælger Kinetic og 
Momentum, får du Hera 16" letmetalfælge som 
standard. Men du har større 17", 18" eller 19" 
fælge som valgmulighed. Den eksteriørfarve, 
du vælger, har en dramatisk indvirkning på din 
V60’s personlighed. Enhver farve gennemsyrer 
din Volvo med en følelse af sportslig luksus  
og fremtoning.

Portia, 8 ×19"
Silver Bright

Titania, 8 ×18" 
Black/Diamond Cut

Tucan, 8×18" 
Silver Bright

Portia, 8 ×19"  
Black/Diamond Cut 

Ymir, 8x18" 
Black/Diamond Cut

Sadia, 8x17" 
Silver

Skadi, 8 ×18" 
Silver Bright

Bor, 8 ×19" 
Tech Black/Diamond Cut 

Pallene, 7×17"  
Silver

Rex, 7×17" 
Silver

Hera, 7×16" 
Silver 
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LÆS MERE PÅ VOLVOCARS.DK

019 
Black Stone

707 
Crystal White pearl

614 
Ice White

714 
Osmium Grey metallic 

702 
Flamenco Red metallic

612 
Passion Red

711 
Bright Silver metallic

477 
Electric Silver metallic

492 
Savile Grey metallic 

713 
Power Blue metallic

721 
Mussel Blue metallic

719 
Luminous Sand metallic

467 
Magic Blue metallic

717 
Onyx Black metallic 
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Interiøret i V60 er skabt med dig i centrum. 
Hver detalje, hver linje, hver form vidner 
om vores designeres bestræbelser på at 
skabe et rum, hvor du føler dig afslappet 
og i fuld kontrol. Kinetic- og Momentum-
udstyrsniveauet byder på ergonomiske 
sæder betrukket med Charcoal stof. 
Et mere elegant, men alligevel sporty 
udseende og følelse får du hvis du tilvælger 
indtræk i Stof/T-Tec. Interiørets atmosfære 
kan optimeres yderligere med paneler  
i Milled Aluminium eller Brushed 
Aluminium.

INDTRÆK Mellbystrand, stof 1. Charcoal i Anthracite Black interiør med Quartz loftsbeklædning, K001 Tylösand, Stof/T-Tec 2. Charcoal/Offblack i Anthracite Black interiør  
med Quartz loftsbeklædning, K601 3. Charcoal/Offblack i Anthracite Black interiør med Charcoal loftsbeklædning, K661

PANELER 4. Charcoal 5. Milled Aluminium 6. Brushed Aluminium
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SUMMUM
Indbefatter Momentum-udstyrsniveau plus følgende:
17" letmetalfælge Pallene | El-justerbar førerstol med hukommelse | Rammeløst, aut. nedblændende bakspejl | Indtræk i Comfort læder | Digital instrumentering med 3 temaer | 
Parkeringssensor, bag | Rails i Silver Bright aluminium | Tekstilmåtter

EN HØJERE GRAD AF LUKSUS
Vi skabte V60 Summum for at indfri dine 
højeste forventninger til skandinavisk luksus. 
Det er et personligt udtryk, der fremkalder 
en stærk følelse af elegant raffinement. 
Hver enkelt detalje har til formål at give 
dig og dine passagerer en sofistikeret og 

forfriskende oplevelse. Fornemme ydre 
designelementer fremmer V60’s luksuriøse 
udseende og fremtoning, mens det om-
hyggeligt forarbejdede interiør giver dig 
rigelig plads til en afslappet køreoplevelse. 
V60 Summum er indbegrebet af vores stolte 

arv af menneskecentreret design. Og når det 
handler om intelligent luksus, gennemtrængt 
af karakterfuld stil og nytænkning, er V60 
Summum i en klasse for sig – ligesom dig.
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Summum er Volvo V60 i sin mest luksuriøse 
skikkelse. Velplacerede, udvendige design-
elementer, som f.eks. kromindlæg fortil og 
blanke roof rails, kombineret med de stilfulde 
17" letmetalfælge fremhæver bilens tidløse 
skandinaviske design. Fælgene bidrager 
også til bilens selvsikre fremtoning.

Inde i kabinen fortsætter det luksuriøse 
tema med autentiske, fint forarbejdede 
materialer, der skaber en lounge-lignende 

atmosfære af overdådig velvære. Som fører 
kan du læne dig tilbage i et skulpturelt, 
el-justerbart Comfort- eller Sport-sæde 
(ekstraudstyr) beklædt med blødt læder og 
nyde synet af det intuitive digitale førerdisplay. 
Displayet giver dig tre grafiske brugerflader 
at vælge imellem: Standardskærmbilledet 
Elegance med sit stilfulde sorte tema, den 
grønne Eco-brugerflade og Performance-
skærmbilledet i en dramatisk rød farve. 

Hukommelsen i det el-justerbare sæde giver 
dig mulighed for at gemme dine indstillinger 
både for sædet og sidespejlene. Hver gang 
du bruger din fjernbetjening til at låse bilen 
op, justeres førersædet og sidespejlene 
automatisk til dine seneste indstillinger. Og 
for dine passagerer på læderbagsædet 
bidrager et armlæn med kopholdere og 
opbevaringsrum til afslappet komfort og 
bekvemmelighed.

1. V60 Summum med 17" Rex fælge. De aerodynamisk udformede blanke roof rails forstærker det dynamiske look 2. Front-udsmykning i elegant krom finish. 3. Diskrete interiør  detaljer 
som fx en oplyst gearvælger og klimaindstillinger med kromfinish forstærker atmosfæren. 4. Blødt læderindtræk og el-justerbart førersæde med hukommelse for sæde og sidespejle 
fuldender oplevelsen af skandinavisk luksus. 5. Det intuitive, digitale førerdisplay med tre grafiske skærmbilleder.
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V60 Summum eksteriøret med sine diskrete 
designelementer er et tidløst udtryk for 
klassisk skandinavisk design. Farvepaletten  
for eksteriøret giver dig mulighed for at skabe 
den V60 Summum, der bedst afspejler din 
stil og dine præferencer. Letmetalfælgene, 
der fås i mange forskellige designudtryk, 
passer visuelt sammen med eksteriørets 
designelementer og skaber et harmonisk 
indtryk af moderne elegance.

Portia, 8 ×19"
Silver Bright

Titania, 8 ×18" 
Black/Diamond Cut

Tucan, 8 ×18" 
Silver Bright

Portia, 8 ×19"  
Black/Diamond Cut 

Ymir, 8 ×18" 
Black/Diamond Cut

Sadia, 8 ×17" 
Silver

Skadi, 8 ×18" 
Silver Bright

Bor, 8 ×19" 
Tech Black/Diamond Cut 

Pallene, 7×17"  
Silver

Rex, 7×17" 
Silver
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LÆS MERE PÅ VOLVOCARS.DK

019 
Black Stone

707 
Crystal White pearl

614 
Ice White

714 
Osmium Grey metallic 

702 
Flamenco Red metallic

612 
Passion Red

711 
Bright Silver metallic

477 
Electric Silver metallic

492 
Savile Grey metallic 

713 
Power Blue metallic

721 
Mussel Blue metallic

719 
Luminous Sand metallic

467 
Magic Blue metallic

717 
Onyx Black metallic 
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Inde i V60 Summum er du omgivet af hensynsfuld luksus. Der er ægte 
materialer og fint håndværk, hvor du end ser hen – et sanseindtryk, 
der yderligere forstærkes af de ergonomisk designede Comfort- eller 
Sport-sæder (ekstraudstyr) i blødt læder. Og for at gøre det let at give 
interiøret din egen signatur, er der et væld af interiør farver, indtræk og 
kombinationer af paneler at vælge imellem.

INDTRÆK Læder Comfort 1. Offblack i Anthracite Black interiør med Quartz loftsbeklædning, K701 2. Offblack i Anthracite Black interiør med Charcoal loftsbeklædning, K761  
3. Soft Beige i Anthracite Black interiør med Soft Beige loftsbeklædning, K70P 4. Soft Beige i Sandstone Beige interiør med Soft Beige loftsbeklædning, K71T    
Sportslæder 5. Offblack i Anthracite Black interiør med Quartz loftsbeklædning, K301 6. Offblack i Anthracite Black interiør med Charcoal loftsbeklædning, K361  
7. Soft Beige i Anthracite Black interiør med Soft Beige loftsbeklædning, K30P 8. Soft Beige i Anthracite Black interiør med Charcoal loftsbeklædning, K36P  
9. Beechwood Brown/Offblack i Anthracite Black interiør med Quartz loftsbeklædning, K303 10. Beechwood Brown/Offblack i Anthracite Black interiør med  
Charcoal loftsbeklædning, K363 11. Soft Beige i Sandstone Beige interiør med Soft Beige loftsbeklædning, K31T

PANELER 12. Milled Aluminium 13. Brushed Aluminium 14. Urbane Wood 15. Piano Black Wood

Komfortsæde Sportssæde
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INSPIRERET AF KUNSTEN AT KØRE BIL
Hvis du elsker at køre bil, er V60 R-Design  
lige noget for dig. Med sin unikke personlig-
hed indfanger R-Design spændingen ved 
en engageret køre oplevelse præget af stil, 
respons og kontrol. Et væld af fornemme 
designdetaljer fremhæver din Volvo sports-
wagons dynamiske sjæl og giver den en 
mere sportslig, markant fremtoning. Det 

er et formsprog, der fanger øjet fra alle 
vinkler og antyder løftet om en fantastisk 
køreoplevelse, hver gang. Og du kan være 
sikker på, at V60 R-Design leverer varen. 
Omgivet af omhyggeligt forarbejdede og 
udtryksfulde designdetaljer i interiøret 
kan du mærke det allerede i det øjeblik, 
du tager plads i det skulpturelle R-Design 

sportssæde. Det hele – fra R-Design 
rattet og det digitale førerdisplay til 
loftbeklædningen i Charcoal – er til for at 
inspirere og understøtte din kørsel. Og den 
fintunede sportsundervogn sikrer, at V60 
R-Design kører endnu bedre i kurverne.

R-DESIGN
Indbefatter Momentum-udstyrsniveau plus følgende:
18" Ixion III letmetalfælge | 3-eget rat, beklædt med perforeret læder og med metal R-Design emblem | Digital instrumentering med R-Design tema | Dobbelt udstødning med synlige afgangsrør | 
Loftsbeklædning i Charcoal | R-Design LED-kørelys | Læderbeklædt sportsgearknop | Indtræk i Nubuck/Perforeret læder | R-Design- interiørpaneler | Sidespejlskåber i Silver finish | Sports-
undervogn | R-Design måtter | Sportspedaler | Sportssæder | Indstigningslister i rustfrit stål med R-Design-logo | Unik R-Design diffusor, bag | R-Design Softnose | Kølergrill i Matt Tech Black | 
R-Design lister omkring sideruder | Parkeringssensor, bag | Indvendigt aut. nedblændeligt bakspejl i rammeløst design
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1. De skulpturelle R-Design sportssæder med unikt indtræk i Nubuck/Perforeret læder og kontrastsyninger giver et dynamisk anstrøg. 2. R-Design interiør med R-Design læderrat, digitalt 
førerdisplay med R-Design skærmbillede, gearstangmanchet af læder, R-Design paneler og sportspedaler i aluminium. 3. R-Design kølergrill i Matt Tech Black, spoiler med LED-kørelys og 
sidespejlskåber i Silk Matt Silver look forstærker den dynamiske karakter. 4. R-Design hækdiffuseren med dobbelte afgangsrør giver en karakteristisk fremtoning. 5. De stilfulde R-Design 
indstigningslister i Silk Metal finish byder dig velkommen ombord.

R-Design er Volvo med smart designer-
sportsudstyr – det hele handler om et præsta-
tions inspireret udseende og følelse, både 
inde og ude. Det er et virkelig iøjne faldende 
udtryk med sporty udvendige design detaljer 
som f.eks. dens egen karakteristiske kølergrill 
i Matt Tech Black med højglansstriber, 
front-spoiler, sidespejlskåber i Bright Silver 
Matt finish og flotte 18" letmetalfælge. 
Bagtil sætter de iøjnefaldende, forkromede 
dobbelte udstødningsrør og en diffuser  
i motorsportstil med aero-finner kronen  
på værket.

I kabinen fortsætter det sportslige 
tema med unikke R-Design paneler, 
loftsbeklædning i Charcoal og R-Design 
sports sæder med indtræk i Nubuck/

Perforeret læder eller Læder/Perforeret 
læder. Kombinationen af disse detaljer 
giver kabinen en teknisk, cockpitlignende 
atmosfære. Kontrastsømme i sæderne, 
gearstangmanchetten og rattet i perforeret 
læder – alt sammen forstærker det sporty, 
men alligevel elegante interiør. De dybe,  
skulpturelle R-Design sportssæder om-
slutter dig fra lår til skuldre og giver dig 
den behagelige støtte og kontrolfølelse, 
du forventer af en rigtig ”Drivers Car”. For 
yderligere at styrke din følelse af kontrol  
byder R-Design også på et digitalt 
førerdisplay med en unik R-Design 
brugerflade. 

Bag rattet kan du nyde den skarpe 
reaktionsvillighed fra det hurtigere styretøj 

og en fint tunet R-Design sportsundervogn. 
Denne undervogn er både lavere og fastere 
i kraft af andre krængningsstabilisatorer 
og stivere fjedre. De unikke monotube-
støddæmpere bagtil er designet til at reagere 
hurtigere og sikre bedre karosserikontrol 
under alle for hold. Stivere bøsninger sammen 
med en tårnstiver fortil, der afstiver karosseri-
konstruktionen, giver mere kontrollerede 
karosseribevægelser, hvilket resulterer i 
sporty køreegenskaber uden at du behøver 
at gå på kompromis med kørekomforten. V60 
R-Design fås med benzin drivlinerne T4, T5 
og T6 og med D4 og D5 diesel drivlivliner, 
samt D6 Twin Engine plug-in hybrid.
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Eksteriøret efterlader ingen tvivl om hensigten med din V60 R-Design. 
Eksteriørfarverne er nøje udvalgt til at matche bilens dynamiske 
karakter – hver med sit unikke udtryk. For eksempel giver den eksklusive 
R-Design Bursting Blue metallic et tekno, sporty look, der på perfekt 
måde fremhæver karosseriets indlæg i sort højglans og Silk Metal 
finish. De nye stilfulde, 5-egede 18" eller 19" Ixion R-Design fælge 
giver din V60 R-Design en dynamisk fremtoning på vejen, som 
placerer din sportswagon i en klasse for sig selv.

Ixion III, 8 ×18" 
Matt Black/Diamond Cut

Ixion IV, 8 ×19" 
Matt Black/Diamond Cut
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LÆS MERE PÅ VOLVOCARS.DK

R-DESIGN UDSTYRSNIVEAU | 49

714 
Osmium Grey metallic 

707 
Crystal White pearl

614 
Ice White

477 
Electric Silver metallic

713 
Power Blue metallic

720 
Bursting Blue metallic 

717 
Onyx Black metallic 

492 
Savile Grey metallic 

612 
Passion Red
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INDTRÆK Nubuck/Perforeret læder 1. Charcoal/Offblack i Anthracite Black interiør med Charcoal loftsbeklædning, KR60  Læder/Perforeret læder 2–3. Offblack i Anthracite 
Black interiør med Charcoal loftsbeklædning, KT60 

PANELER 4. R-Design Aluminium dekor

Bag rattet i din V60 R-Design kan du nyde 
et dynamisk og førerfokuseret interiør, 
der består af materialer i særklasse. 
De skulpturelle R-Design sportssæder 
giver afslappet støtte gennem enhver 
snoning, vejen byder på, mens indtrækket 
i eksklusivt Nubuck/Perforeret læder eller 
Læder/Perforeret læder (ekstraudstyr) 
med kontrast syninger giver en sportslig 
og alligevel sofistikeret følelse. En 
følelse, der yderligere forstærkes 
af R-Design panelerne – et perfekt 
supplement til Charcoal interiøret.
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V60 CROSS COUNTRY | 53

V60 CROSS COUNTRY KINETIC 
Indbefatter:
16" Pangaea letmetalfælge | 3-punkts sikkerhedsseler med selealarm på alle fem pladser | 40/20/40 splitbagsæde | Airbag, fører- & passagerside | Ratfjernbetjening til lydanlæg | AUX-
indgang | Paneler i Charcoal | City Safety | Corner Traction Control (CTC) | Fartpilot | Dobbelte kopholdere, for | Electronic Stability Control (ESC) | Elektrisk parkeringsbremse | Automatisk 
klimaanlæg (ECC) med ventilationsdyser i B-stolper | 12V strømudtag ved for- og bagsæder | Højedejustering af forlygter | Makeupspejle med lys | Sideairbaggardiner (IC) | ISOFIX, bag |  
Læderbeklædt gearknop | Læderbeklædt rat | LED-kørelys med lyssensor | Bagagerumsdækken | Indtræk i Mellbystrand stof | Udvendig temperaturmåler | Fjernbetjent centrallås | Sensus 
infotainment med 5" farveskærm i midterkonsollen og Performance lydanlæg med CD-afspiller | Sideairbags integreret i forsæderne | Fører informationscenter | Dæktryksovervågning 
(iTPMS) | Dækreparationssæt | WHIPS™ (Piskesmældsbeskyttelse integreret i forsæderne) | Clean Zone med Air Quality System (AQS) | Tyverialarm med bevægelsessensor | Varme i 
forsæderne | Skid Plate, bag | Rudelister i Black High Gloss | El-indfældbare sidespejle med markbelysning | Låsbare hjulbolte | Midterarmlæn bag med kopholdere | Parkeringssensor, bag | 
Rails i Bright Silver | Dobbelte integrerede afgangsrør i krom

V60 CROSS COUNTRY MOMENTUM
Indbefatter Cross Country Kinetic-udstyrsniveau plus følgende:
Aktive Xenon forlygter | Interiørbelysning, Ambient | Betjeningsknapper til klimaanlæg i krom | Sensus infotainment med 5" farveskærm i midterkonsollen og High Performance lydanlæg med 
CD-afspiller og Bluetooth® | Læderbeklædt rat med indlæg i Silk Metal | Lastkant bagagerum i rustfri stål | Regnsensor | Paneler i Brushed Aluminium

V60 CROSS COUNTRY SUMMUM
Indbefatter Cross Country Momentum-udstyrsniveau plus følgende:
17" Valder letmetalfælge | Automatisk nedblændende bakspejl i rammeløst design | Digitalt førerdisplay med 3 temaer | Læderindtræk | El-justerbart førersæde med hukommelse for sæde og 
sidespejle | Tekstilmåtter

EVENTYR DER LEVER OP TIL SIT LØFTE
Vi designede Volvo V60 Cross Country for 
eventyrlystne individualister, der ønsker at 
skille sig ud og har brug for en kompetent 
bil med et robust og dog raffineret design, 
der passer til en aktiv livsstil. Det er en 
cross-over sportswagon, der kombinerer 
dynamik og alsidighed på en ny måde for at 
give dig en engagerende køreoplevelse og 
kapaciteten til at realisere dine eventyr ude i 
det fri. I kraft af større frihøjde og en effektiv 

undervogn leverer V60 Cross Country det, 
som dens udseende lover: Den har kapacitet 
til at håndtere alle vejunderlag i al slags vejr, 
og det kan yderligere kan forstærkes med 
tilvalg af firehjulstræk.

Denne Volvo føler sig hjemme på alle 
slags veje – fra ujævne grusveje til motorveje 
– og er for folk, der ikke kun snakker om 
eventyr, men også udlever dem. For dem 
er kapacitet i alle slags vejr og evnen til ind 

imellem at forlade de jævne, trafikerede veje 
essentiel. Dertil skal du bruge en robust, 
holdbar, men alligevel stilfuld partner, der 
ikke går på kompromis med kompetence  
og alsidighed. Og det er inderst inde det, 
V60 Cross Country handler om.

V60 Cross Country fås på tre forskellige 
udstyrsniveauer, så det er nemt at skabe din 
helt egen bil. Træf dit valg, og snart vil du 
nyde de eventyr, der ligger forude.
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Klar til handling. Dette er en Volvo til de individualister, 
der lever livet som et ægte eventyr. Og V60 Cross 
Country ser ikke kun kapabel ud, den har også evnen til 
at leve op til sin stærke, robuste profil. For eksempel har 
Cross Country en frihøjde på 201 mm, hvilket øger dine 
evner til at prøve kræfter med barskt terræn eller dyb 
sne eller mudder.
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volvo V60 Cross Country

Når eventyret fører dig til 
uudforskede veje.
V60 Cross Country’s store frihøjde hjælper 
dig med at have kontrollen i byen og evnen til 
at prøve kræfter med de mere ujævne veje. 
Hvis du vælger firehjulstræk, har du endda 
flere evner til at fortsætte, når forholdene 
bliver vanskelige. Og når du er ude for en 
særlig udfordrende nedkørsel, hjælper Hill 
Descent Control dig med en sikker, jævn og 
kontrolleret tur ned – det eneste, du behøver 
at gøre, er at styre.

Men det er stadig en ægte Volvo med 
suveræne evner på alle slags veje i kraft af 
en affjedring, der leverer en fremragende 
kombination af kørekomfort og køreegen-
skaber. Entusiastiske ejere vil også sætte 

pris på Corner Traction Control med Torque 
Vectoring – din V60 Cross Country kører  
ind i kurver med ægte sportslig præcision.

Med robuste designdetaljer over det 
hele udfordrer denne bil dig til at trodse 
elementerne og udforske nyt terræn. Fortil 
giver en sort kølergrill med honeycomb-
mønster og lavtplacerede sorte dekorele-
menter bilen vores unikke Cross Country 
”ansigt”, som yderligere forstærkes af den 
forreste skid plate.

V60 Cross Country fås med fem super-
effektive drivliner: T5 AWD, T5, D4 AWD,  
D4 og D3.
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Din perfekte partner. I samme øjeblik du ser Volvo  
V60 Cross Country, ved du at den mener det alvorligt. 
Samtidig øger robuste designdetaljer bilens muskuløse  
holdning og lader dig ikke i tvivl om, at denne bil er klar 
til et hvilket som helst eventyr.

Og frem for alt er denne Cross Country sportswagon 
den dynamiske førers bil, men den giver dig også 
mulighed for at tage alt, hvad du behøver med på din 
weekendtur, hvor langt der end er til din destination. 
Du og dine passagerer kører på første klasse i 
ergonomiske sæder, mens dit alsidige bagagerum  
har plads til alt dit udstyr.

Hvis du derfor er på udkig efter en bil, der ikke kun 
skiller sig ud fra mængden, men også er den perfekte 
partner på alle slags veje, så er Volvo V60 Cross Country  
lige noget for dig.

LÆS MERE PÅ VOLVOCARS.DK
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Målrettet udseende. V60 Cross Country er en bil,  
du spotter på lang afstand. Den fortæller om stolthed 
og selvsikkerhed – og bilens roof rails i Bright Silver 
accentuerer dette yderligere. Træd nærmere og du 
vil se, at de skinnende, sorte detaljer på spejlene 
og omkring ruderne giver bilen endnu et strejf af 
eksklusivitet.

Men Volvo V60 Cross Country er først og fremmest 
en ressourcestærk, atletisk bil. De unikke 18" Neso 
letmetalfælge (ekstraudstyr) i Diamond-Cut design 
med indlæg i Matt Tech Black harmonerer perfekt 
med eksteriørets mørke designdetaljer og forstærker 
det målrettede, robuste look. Sorte skærmforøgere 
bidrager til en bred, muskuløs fremtoning og går 
umærkeligt over i de markante side scuff plates. En 
skid plate bagtil sammen med integrerede, forkromede 
afgangsrør øger det kraftfulde udtryk. Og først og 
fremmest: Disse robuste designelementer ser ikke 
kun godt ud, de beskytter også karosseriet, når du 
kører under hårde betingelse uden for asfalten.

LÆS MERE PÅ VOLVOCARS.DK
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1. De integrerede, forkromede afgangsrør og den bagerste skid plate giver bagpartiet et robust og alligevel dynamisk look. 2. V60 Cross Country er en ægte all-roader med en undervogn, der 
leverer en fin kombination af komfort og køreegenskaber. 3. Frihøjden på 201 mm og store hjul forbedrer all-road kapaciteten. 4. Scuff plates i siderne harmonerer perfekt med den forreste 
og bagerste skid plate og fremhæver den store frihøjde. 5. De blanke, sorte sidespejskåber supplerer de sorte pyntelister omkring ruderne og giver bilen et karakteristisk, eksklusivt look.  
6. Panelerne i Urbane Wood (ekstraudstyr) og lædersæderne med kontrastsyninger giver dig en raffineret oplevelse (Cross Country Summum). 7. Den sorte kølergrill i honeycomb-mønster 
med lavtplacerede sideprofillister og front skid plate.

Din Volvo V60 Cross Country er lige så 
personlig som de eventyr, du snart vil opleve 
i den. Den fås med tre forskellige udstyrs-
niveauer, og derfor vil du nemt kunne finde 
den V60 Cross Country, der virkelig er dig.

Din V60 Cross Country er generøst 
udstyret som standard og byder på et 
højt niveau af komfort, sikkerhed og 
performance-egenskaber. Unikke design-
ele menter fremhæver den unikke Cross 
Country-karakter: Den sorte kølergrill med 
det karakteristiske honeycomb design, den 
nedre frontgrill og skid plates bagtil, de 
blanke, sorte rudelister og sidespejle, de 
sorte skærmforøgere og side scuff plates 
i Matt Silver i siderne: Kombinationen af 
det hele er alt sammen et stærkt udtryk 
om stil og kapacitet. Designet af fælgene 
giver mulighed for dækprofiler, der sikrer 
maksimal komfort og køreegenskaber.

For yderligere at optimere Cross Country- 
oplevelsen kan du vælge V60 Cross Country 
Momentum. På dette udstyrsniveau får du 
aktive Xenon forlygter der følger rattets 
bevægelser og Silk Metal detaljer i kabinen, 
som giver et luksuriøst touch og fornemmelse. 
Alle vil nyde den forbedrede lyd fra vores 
High Performance lydanlæg med 8 højttalere 
og USB/AUX-indgang. Med Bluetooth® 
streaming kan du forbinde din smartphone 
til din Volvo – på den måde kan du udnytte 
fordelene ved musik-streaming og integreret 
håndfri telefoni. Og hvis du dertil vælger den 
større 7" centerskærm (ekstraudstyr), har du 
fuld adgang til Sensus Connect med dens 
brede vifte af online-tjenester og apps. En 
regnsensor og parkeringssensorer bagtil 
bidrager også til en afslappet kørsel.
Ønsker du et strejf af mere luksus, er der 
V60 Cross Country Summum. 17" Valder 

fælgene giver en kraftfuld og alligevel 
elegant fremtoning på vejen, som fremhæver 
din Volvo Cross Country’s evner til at få 
dig til frem. Inde i kabinen kan du nyde 
komforten af sædernes bløde læderbetræk 
med unikke, farvekoordinerede syninger. 
Et el-justerbart førersæde og et digitalt 
førerdisplay med tre grafiske brugerflader 
giver en komfortabel køreoplevelse, hvor 
du har kontrollen. Og enhver der sidder 
på bagsædet vil nyde bekvemmeligheden 
af et armlæn med smarte kopholdere og 
opbevaringsrum.

volvo V60 Cross Country
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Markante designelementer såsom skid plates for- og bagtil kombineret 
med scuff plates i Matt Silver finish i siderne, de store hjul og sorte 
skærmforøgere skaber det robuste og dog elegante Cross Country-
look. Med skandinavisk natur som forbillede taler hver nuance i 
eksteriørets farvepalet om noget unikt, om kvalitet, om karisma. 
Og til at fuldende værket er der en bred vifte af specialdesignede 
letmetalfælge at vælge imellem – eksklusivt til din V60 Cross Country.

volvo V60 Cross Country

Bor, 8 ×19" 
Matt Black/Diamond Cut 

Tucan, 8 ×18"  
Silver Bright

Valder, 7,5 ×17" 
Silver

Pangaea, 7 ×16" 
Silver

Portia, 8 ×19"  
Black/Diamond Cut 

Neso, 7,5 ×18"  
Matt Tech Black/Diamond Cut 
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LÆS MERE PÅ VOLVOCARS.DK

KINETIC & MOMENTUM UDSTYRS-NIVEAU | 65

492 
Savile Grey metallic 

707 
Crystal White pearl

614 
Ice White

700 
Twilight Bronze metallic

711 
Bright Silver metallic

477 
Electric Silver metallic

719 
Luminous Sand metallic

721 
Mussel Blue metallic

019 
Black Stone

712 
Rich Java metallic

717 
Onyx Black metallic 

714 
Osmium Grey metallic 

612 
Passion Red
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INDTRÆK Stof 1. Charcoal i Anthracite Black interiør med Quartz loftsbeklædning, K001 Stof/T-Tec 2. Charcoal/Offblack i Anthracite Black interiør med Quartz loftsbeklædning, 
K601 3. Charcoal/Offblack i Anthracite Black interiør med Charcoal loftsbeklædning, K661  Leather Comfort 4. Offblack i Anthracite Black interiør med Quartz loftsbeklædning, K701  
5. Offblack i Anthracite Black interiør med Charcoal loftsbeklædning, K761 6. Soft Beige i Anthracite Black interiør med Soft Beige loftsbeklædning, K70P 7. Soft Beige i Sandstone 
Beige interiør med Soft Beige loftsbeklædning, K71T Sportlæder 8. Offblack i Anthracite Black interiør med Quartz loftsbeklædning, K30L 9. Offblack i Anthracite Black interiør 
med Charcoal loftsbeklædning, K36L 10. Offblack/Blond i Anthracite Black interiør med Quartz loftsbeklædning, K30G 11. Offblack/Blond i Anthracite Black interiør med Charcoal 
loftsbeklædning, K36G 12. Offblack /Beechwood Brown i Anthracite Black interiør med Quartz loftsbeklædning, K30N 13. Offblack /Beechwood Brown i Anthracite Black interiør med 
Charcoal loftsbeklædning, K36N 14. Soft Beige i Sandstone Beige interiør med Soft Beige loftsbeklædning, K31T

PANELER 15. Charcoal 16. Milled Aluminium 17. Brushed Aluminium 18. Urbane Wood 19. Piano Black Wood 20. Linear Walnut

Inde i din V60 Cross Country vil du nyde en elegant designet kabine 
med suveræn finish, hvor end du kigger hen – fra Silk Metal finishen 
på vores luft indtag til den fine stof beklædning på dørstolperne og 
panelerne, der kan fås i aluminium eller ægte træ. Du kan få vores 
Comfort sæder betrukket med stof (standard), Stof/T-Tec eller læder, 
mens vores sportssæder 
med læder og kontrast-
syninger giver dig 
legendarisk Volvo-
komfort, mens de også 
holder dig godt fast i 
de hurtige kurver.

volvo V60 Cross Country

Komfortsæde Sportssæde

_00J6S_V60_16w17_V3_DKda.indd   66 2016-05-02   15:07



1715 1816 2019

1 2 3

654

7 8

9

10

11

12 13 14

V60_MY17_V3.indd   67 2016-04-20   10:29_00J6S_V60_16w17_V3_DKda.indd   67 2016-05-02   15:07



V60_MY17_V3.indd   68 2016-04-20   10:29_00J6S_V60_16w17_V3_DKda.indd   68 2016-05-02   15:07



V60_MY17_V3.indd   69 2016-04-20   10:29

YDELSE TIL DET VIRKELIGE LIV
Oplev spændingen ved en ægte perfor-
mance-bil, finjusteret til kravene i din 
dagligdag. En bil, hvor hver komponent har 
til formål at maksimere køreegenskaber 
og kontrol, der sikrer en både spændende 
og sikker kørsel under alle forhold. En 
bil, der er imponerende, adræt og yderst 

reaktionsvillig, og som skiller sig ud på mere  
end én måde. V60 Polestar er resultatet af  
næsten to årtiers erfaringer fra motorsport 
og viden fra udforskningen af Volvo-bilers  
grænser. Sammen med Polestars egne  
ingeniører og deres ekspertise i at konstruere  
biler med optimale køreegenskaber til 

banekørsel, har vi udviklet en performance-
bil til det virkelige liv. En bil, der leverer 
varen på alle veje, under alle forhold, hele 
året rundt. Efter vores mening er dette den 
perfekte performance-bil.

LÆS MERE PÅ POLESTAR.COM

V60 POLESTAR
Indbefatter Summum udstyrsniveau plus følgende:
20" Polestar fælge med 245/35ZR20 Michelin Pilot super sport dæk | Polestar softnose med sorte detaljer i sort højglans og splitter-hjørner i front | Polestar hækspoiler | Polestar hækdiffuser | 
Nubuck-beklædt rat med el-varme | Nubuck/Læder Sportssæder med blå kontrastsømme | Polestar pedaler og fodstøtte | Polestar indstigningslister | Polestar gearknop | Polestar undervogn 
med Öhlins Dual Flow Valve støddæmpere og stivere spiralfjedre | Ny generation 4-cylindret T6 AWD Polestar motor med 367 hk | 8-trins Geartronic™ automatgearkasse | Gearskiftekontakter 
ved rattet | Polestar-optimeret firehjulstræk | 6-stemplede Brembo ® frontkalibre og 371mm ventilerede bremseskiver | 2,5" udstødningssystem i rustfrit stål med dobbelte synlige 
90 mm afgangsrør | Progressiv servostyring | Sidespejlskåber i sort højglans | Digitalt førerinstrument | Paneler i Polestar Carbon Fibre | Loftsbeklædning i Charcoal | Kølergrill i sort 
højglans | Polestar tekstilmåtter | El-justerbar fører og passagersæde med hukommelse | Rudelister i sort højglans | El-opvarmet bagsæde, yderpladser | Bakkamera | Volvo On Call | 
Brændstofdreven motor/kabinevarmer | Sensus Infotainment med 7" farveskærm i midterkonsol og Premium Sound lydanlæg Harman/Kardon® med CD-afspiller, USB-/AUX-indgang 
og Bluetooth® | Sensus integreret navigation | Parkeringssensor for og bag | El-manøvreret soltag i glas | ACC – adaptive fartpilot med Queue Assist | DAS – Driver Alert med Active High 
Beam styring af Xenon forlygter | Lane Departure Warning | BLIS – Advarsel om køretøjer i blinde vinkler | CTA – Cross Traffic Alert
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1. Den nye generation af den højtydende, 367 hk kompressor/turboladede T6 AWD motor fortjener sit Polestar emblem med rette. 2. Sportspedalerne i aluminium med gummiindlæg.  
3. Det Nubuck/Læder-beklædte rat giver maksimalt greb til en stor, aktiv køreoplevelse. 4. Polestar undervognen har skræddersyet, Öhlins-patenteret Dual Flow Valve støddæmperteknologi 
for at opnå den perfekte balance mellem køreegenskaber og komfort. 5. Med gearskiftekontakterne ved rattet har du fuld kontrol over din kørsel. 6. Hækspoileren og –diffuseren hjælper  
med at øge bilens downforce for at optimere dækkenes vejgreb. 7. Den nye 8-trins Geartronic™ automatgearkasse er kalibreret til at reagere omgående på dine hensigter som fører.  
8. De omhyggeligt designede splitter-hjørner fortil reducerer mængden af luftstrømme under bilen og føjer et diskret signal om Perfomance til det overordnede design.

At bygge en racerbil med det ene formål at 
den skal være så hurtig som mulig på banen 
er én ting.

At udvikle en personbil med optimale 
køreegenskaber til alle forhold og alle veje er 
en helt anden udfordring. Nøglen til enhver 
bil med stor ydeevne er en stærk undervogn. 
Men dette er ikke hele historien. For at opnå 
optimale køreegenskaber skal alt arbejde 
harmonisk sammen. Motor, aero dynamik, 
bremser, gearkasse, dæk, affjedring – alt 
sammen skal skabe, hvad en racing-ingeniør 
ville kalde en fuldstændig afbalanceret pakke.

For at få den bil, vi ønskede, lavede vores 
team af ingeniører over 70 ændringer og 
opgraderinger af den originale V60.  

I sam arbejde med vores partner i affjedrings-
systemer gennem lang tid – Öhlins, udviklede 
vi skræddersyede støddæmpere på et 
teknologisk niveau, der normalt findes på 
superbiler. 

Med 367 hk/ 470 Nm byder den 
Polestar-tunede, højtydende nye generation 
af den 4-cylindrede T6 AWD motor både 
på en kompressor og en turbolader for 
at optimere kørbarhed og effektivitet 
ved alle omdrejninger. Et aktivt full-flow 
udstødningssystem og et re-kalibreret 
motorstyringssystem forbedrer ydeevnen 
yderligere. Vi kalibrerede også 8-trins 
Geartronic™ gearkassen og tilføjede 
gearskiftekontakter ved rattet for at give 

føreren mere kontrol og hurtigere gearskift. 
Firehjulstrækket er blevet justeret til at 
give øget køredynamik med mere kraft til 
baghjulene i nogle situationer f.eks. ved start 
og i skarpe sving. Bremsekraften er optimeret 
via specialdesignede, 6-stemplede Brembo® 
bremsekalibre og 371mm ventilerede brem-
seskiver. Vælg dertil en kalibreret aero-pakke 
og et støttende interiør med skulpturelle 
sæder i Nubuck/Læder, og du vil opleve 
en fuldstændig afbalanceret bil. Volvo V60 
Polestar er en rigtig ”Drivers Car” lavet til 
daglig brug på alle veje og under alle forhold. 
Ikke bare til den perfekte, solrige søndag.
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19" (tilbehør)

Fælge : Polestar fælg ER 172-S

Vinterdæk : Michelin Pilot Alpin PA4 235/40R19 (96H) 
XL Europe

Nokian Hakkapelitta 8 235/40R19 (96H) 
XL Nordic studs

Michelin Easy Grip W12

20" 

Fælge : Polestar fælg ER 171-S

Sommerdæk :

Vinterdæk :

Michelin Pilot super sport 245/35ZR20 
(95Y) XL

Michelin Pilot Alpin PA4 245/35R20 (95W) 
XL Europe

Nokian Hakkapelitta 8 245/35R20 (95H) 
XL Nordic studs

Alting i en Performance Car må arbejde sammen som en enhed for at 
levere optimale køreegenskaber. Bilens eksteriør er ingen undtagelse. 
Eksteriørets designelementer er testet i Volvo Car’s egen vindtunnel 
og understøtter derfor både ydelse og kontrol ved alle hastigheder. 
De skræddersyede 20" Polestar fælge er f.eks. konstrueret således, 
at luften kan strømme frit for at bibeholde bremseevnen under alle 
forhold. 
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LÆS MERE PÅ POLESTAR.COM

POLESTAR | 73

614 
Ice White

711 
Bright Silver metallic

619 
Rebel Blue 

717 
Onyx Black metallic
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Velkommen indenfor. Eftersom V60 Polestar  
er en bil for dem, der værdsætter aktiv kørsel,  
har vi skabt et interiør, der øger kontrollen 
og giver føreren kommandoen. Vi kan 
starte med de ergonomisk skulpturelle 
Nubuck/Lædersæder, der er omhyggeligt 

designet til at holde dig fast i dit sæde med 
henblik på øget førersupport og -kontrol. 
Kombinationen af blå kontrasterende 
detaljer og paneler i Carbon Fibre øger 
den dynamiske men samtidig elegante 
atmosfære i din V60 Polestar. Føj dertil 

et Nubuck/Læder-beklædt rat for at få et 
maksimalt greb, skrædder syede pedaler 
og en fodstøtte, der giver øget feedback 
fra vejen, og du kan se frem til en stor, aktiv 
køreoplevelse.

INDTRÆK Nubuck/Læder 1. Charcoal/Offblack i Anthracite Black interiør med Charcoal loftsbeklædning, KS61 

PANELER 2. Carbon Fibre
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”Med vores parkeringskamera, Park Assist Camera,  
Front Blind View, kan du ’se rundt om hjørner’,  
når du manøvrerer ud ad snævre udkørsler.”

DER FINDES IKKE TO LIV, DER ER ENS.
Sørg for, at din Volvo  

matcher dit.

En fornøjelig del af at købe en ny Volvo er at 
sætte sit personlige præg på den. Det kan 
du gøre ved at vælge tilbehør, der afspejler 
din egen smag og imødekommer netop  
din livsstil.

For at tage stresset fra kørslen har 
vi udviklet teknologier som f.eks. vores 
parkerings kamera, Park Assist Camera, 
Front Blind View, som sætter dig i stand til 
at se rundt om hjørner med et synsfelt på 
180°, mens du manøvrerer gennem smalle 
udkørsler med begrænset udsyn. Billedet 
projiceres over på din 7" centerskærm, så du 
ved præcist hvem eller hvad, der nærmer sig.

Vores bagerste parkeringskamera gør 
det samme, når du bakker. Det er monteret 
på bagklappen og forøger dit synsfelt bag 

bilen dramatisk. Billedet projiceres over på 
din centerskærm, så du kan se enhver slags 
lav forhindring, når du bakker. Der er også 
en zoom-funktion, som du kan bruge, når du 
skal have en anhænger på din trækkrog. 

Eftersom der kun kan være en fører ad 
gangen, byder V60 også på førsteklasses 
underholdning til dine bagsædepassagerer. 
Vores bagsædeunderholdningssystem med  
8" berøringsskærme og integrerede dvd-
afspillere kan fungere uafhængigt. Tråd løse 
hovedtelefoner er standard (du kan også 
tilkoble dine egne kablede hoved tele-
foner), så den enes spil ikke generer den 
andens film. Til dine børn har vi vores nye 
generation af Volvo-barnestole, der er med 
til at yde beskyttelse i verdensklasse og 

give fremragende komfort. Børn op til et 
år (eller 13 kg) sidder sikkert i vores nye 
bagudvendte babystol. Og da vi anbefaler, 
at børn sidder med ryggen mod kørsels-
retningen så længe som muligt, giver vores 
bagudvendte barnestol til børn op til 6 år 
(eller 9–25 kg) barnet mulighed for at 
sidde bagudvendt med rigelig benplads i 
mange år. Når barnet er vokset ud af den 
bagudvendte barnestol, kan det bruge 
vores nye selepude med ryglæn beregnet 
til at placere barnet i korrekt højde til 
sikkerhedsselen. Barnestolenes elegante 
betræk af blødt uld passer til interiøret i 
din Volvo og har fremragende åndbare og 
fugtabsorberende egenskaber med henblik 
på maksimal komfort.

TILBEHØR | 77
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For at styrke din V60’s dynamiske 
fremtoning kan du tilpasse den med 
vores eksteriør-stylingtilbehør, der 
fås i Matt Silver eller Matt Iron Stone.

Vores iøjnefaldende front skid plate har 
en metallic finish, der fremhæves smukt, 
når den reflekterer lyset; med den får din 
V60 et endnu mere målrettet look. Side 
scuff plates understreger V60’s slanke, 
coupé-lignende linjer og forbinder den 
visuelt med vejunderlaget. De bagerste 
skid plates med de smukt formede, 
integrerede, dobbelte udstødningsrør 
understreger dristigt V60’s sporty 
karakter. 

FÅ FLERE INFORMATIONER PÅ VOLVOCARS.DK

Fælgene er din bils juveler. Vores fantastiske  
18" Modin fælge har et Diamond Cut design med fem 
dobbelteger. De kan også fås i Matt Silver eller  
Matt Iron Stone.
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SE MERE LIVSSTILSTILBEHØR PÅ COLLECTION.VOLVOCARS.COM

Uanset hvad du har du lyst til at gøre i din 
fritid, findes der Pak & Last-tilbehør til dig. 
Vores eksklusive, aerodynamiske Space 
Design tagboks ser godt ud, er rummelig 
og giver minimal vindmodstand. Den kan 
åbnes fra begge sider og fås i Titan Silver 
eller Black og i to størrelser: 320 og  
430 liter, med en maksimal last på 75 kg.
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Til bagagerummet er der vores sikkerheds-
gitter af stål – som alternativ til vores stan-
dard lastsikringsnet. Dette sikkerhedsgitter 
er udstyret med en gasfjeder og farveaf-
stemt med dit interiør. Det hjælper med at 
beskytte dig og dine passagerer mod løs 
bagage, når du bremser hårdt op. Og når  
du ikke har brug for det, er det nemt at vippe 
op under taget. 

Vores bagagerumsopdeler er en anden 
praktisk tilbehørsdel. Når den kombineres  

med sikkerhedsgitteret, inddeler den bagage-
rummet i to sektioner – praktisk, hvis du 
både skal have din hund og bagage med, 
eller hvis du vil holde snavset eller skrø-
belig bagage adskilt fra anden bagage. Og 
endelig, for at give dit kæledyr sit eget sted 
at være, kan du supplere sikkerhedsgitteret 
og lastrumsopdeleren med vores gitterlåge. 
Med den kan du åbne bagklappen, uden 
at din hund hopper ud – hvilket gør livet så 
meget nemmere.

”Har du en gitterlåge, kan du åbne  
bagklappen, uden at din hund hopper ud  

– hvilket gør livet så meget nemmere.”

FIND MERE TILBEHØR PÅ ACCESSORIES.VOLVOCARS.COM

TILBEHØR | 81

Artio, 8 ×19"  
Matt Tech Black/Diamond Cut 

Modin, 8 ×18"  
Black/Diamond Cut  eller  

Matt Iron Stone/Diamond Cut

Freja, 8 ×18"  
Light Grey/Diamond Cut eller  
Matt Dark Grey/Diamond Cut
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Polestar Performance Parts. 
Skabt til at præstere.

volvo V60

1. Den komplette Performance-pakke indeholder vigtige dele til at øge ydeevnen, mens diskrete eksteriørdetaljer – som f.eks de sorte sidespejlskåber og de sorte pyntelister nederst på dørene – 
understreger din V60’s dynamiske look. Polestar hækspoileren hjælper effektivt på stabiliteten ved høje hastigheder.

_00J6S_V60_16w17_V3_DKda.indd   82 2016-05-02   15:07



2

4 6

3

5

V60_MY17_V3.indd   83 2016-04-20   10:29

FIND MERE TILBEHØR PÅ POLESTAR.COM

UDTRYK DIG SELV | 83

Det er vores lidenskab for bilkørsel, 
der fik os til at designe denne brede 
vifte af Polestar Performance Parts 
til din Volvo V60. I og med at det nye 
Polestar Performance Parts-program 
er udviklet af samme hold, som har 
æren for vores succes i motorsport 
og vores dynamiske personbiler Volvo 
S60 og V60 Polestar, lever det op til 
Volvo Polestars konstruktionsfilosofi 
ved at levere en afbalanceret, energisk 
køreoplevelse.

Polestar Performance Parts er designet 
til de af din V60’s områder, der har mest 

direkte indflydelse på bilens ydeevne og fås 
som komplet pakkeløsning. Det indbefatter 
alt fra forbedringer af undervogn, fælge og 
dæk, indsugning og udstødning samt aero-
dynamik og interiørdetaljer. Enhver af disse 
komponenter skaber en mere spændende 
kørsel og fås også i separate pakker. Med  
under vogns pakken får du Polestar-udviklede  
stød dæmpere og spiralfjedre samt en tårn-
stiver med henblik på en mere direkte og re-
sponsiv køreoplevelse. Fælgpakken omfatter 
19" Polestar letvægtsfælge og højtydende 
dæk med maksimalt vejgreb. Desuden er 
der indsugnings- & udstødningspakken, 
beregnet til vores nye generation af Drive-E 

drivliner. Den kombinerer et sportsluftfilter 
med et Polestar låg til luftfilterkassen og 
et udstødningssystem i rustfrit stål. Denne 
pakke leverer den mest dynamiske motorka-
rakteristik, når den kombineres med Polestar 
Performance Optimisation.

Alle Polestar Performance Parts opfylder 
Volvos sikkerhedskrav. De er udviklet og 
testet af Volvo Cars og Polestar, hvilket  
giver sikkerhed for en perfekt pasform  
og finish samt en fremragende fremtoning  
– og uden indvirkning på bilens begrænsede 
fabriksgaranti.

2. Polestar 19" letvægtsfælge med højtydende dæk er med til at give bedre styringspræcision og vejgreb. 3. Udstødningssystemet af rustfrit stål med større afgangsrør, der er designet 
til at reducere modtryk, giver motorlyden en hårdere kant og motoren mulighed for en friere vejrtrækning med henblik på øget ydeevne. En hækdiffuser forstærker bilens downforce for at 
øge stabiliteten ved høje hastigheder. 4. Det graverede Polestar fodpanel i rustfrit stål minder dig om, hvad du skal til at køre i, hver gang du åbner døren 5. Sportspedaler i aluminium med 
gummiindlæg. 6. Polestar gearknoppen fås både til manuelle og Geartronic™-gearkasser.
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volvo V60 
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1064 850

4635

1749 978

T6/T6 AWD T5 T4

Motortype: 2,0L I4 benzin kompressor/turbo 2,0L I4 benzin turbo 2,0L I4 benzin turbo

Gearkasse: 8-trins Geartronic™ 8-trins Geartronic™ 6-trins manuel eller  
6-trins Geartronic™

Brændstofforbrug, km/l, blandet kørsel, man./aut.: 14,9/14,3 15,6 17,2/17,2

CO2 g/km, man./aut.: 157/163 149 135/136

Maks. effekt, hk (kW) ved o/m: 306 (225) 5700 245 (180) 5500 190 (140) 4700

Maks. drejningsmoment, Nm ved o/m: 400/2100 – 4800 350/1500 –   4800 300/1300 –4000

Acceleration, 0–100 km/t i sek., man./aut.: 6,0/6,0 6,4 7,3/7,3

Tophastighed, km/t, man./aut.: 230/250 230 225/225

Brændstoftank, liter 67,5 67,5 67,5

Miljøklasse: Euro 6 Euro 6 Euro 6

Energiklasse:                     / 

T3 T3

Motortype: 2,0L I4 benzin turbo 1,5L I4 benzin turbo

Gearkasse: 6-trins manuel 6-trins Geartronic™

Brændstofforbrug, km/l, blandet kørsel, man./aut.: 17,2 16,9

CO2 g/km, man./aut.: 135 138

Maks. effekt, hk (kW) ved o/m: 152 (110) 5700 152 (112) 5000

Maks. drejningsmoment, Nm ved o/m: 250/1300 –   4000 250/1700 –   4000

Acceleration, 0–100 km/t i sek., man./aut.: 8,7 8,7

Tophastighed, km/t, man./aut.: 205 205

Brændstoftank, liter 67,5 67,5

Miljøklasse: Euro 6 Euro 6

Energiklasse:                      

Med den næste generation Polestar Performance får du en helt  
ny køreoplevelse. Bilen er optimeret på fem centrale områder for  
at give en bedre køredynamik og førerkontrol via hurtigere og  
mere præcise svar på dine kommandoer. Alt dette med  
samme brændstofforbrug og Volvos originale garantier.

FÅ FLERE INFORMATIONER PÅ POLESTAR.COM
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D6 Twin Engine AWD D5 D4 AWD

Motortype: 2,4L I5 common-rail twin-turbodiesel 2,0L I4 common-rail twin-turbodiesel 2,4L I5 common-rail turbodiesel

Gearkasse: 6-trins Geartronic™ 8-trins Geartronic™ 6-trins Geartronic™

Brændstofforbrug, km/l, blandet kørsel, man./aut.: 55,6 20,8 18,2

CO2 g/km, man./aut.: 48 146

Maks. effekt, hk (kW) ved o/m: Diesel: 220 (162) 4000
El: 68 (50) 2400

225 (165) 4250 190 (140) 4000

Maks. drejningsmoment, Nm ved o/m: Diesel: 440/1500 – 3000
El: 200/320 – 1700

470 /1750 – 2500 440/1500 – 2750

Acceleration, 0–100 km/t i sek., man./aut.: 6,0 6,5 8,9

Tophastighed, km/t, man./aut.: 230 230 225

Brændstoftank, liter 45 67,5 67,5

Miljøklasse: Euro 6 Euro 6 Euro 6

Energiklasse:  

D4 D3 D2

Motortype: 2,0L I4 common-rail turbodiesel 2,0L I4 common-rail turbodiesel 2,0L I4 common-rail turbodiesel

Gearkasse: 6-trins manuel eller  
8-trins Geartronic™

6-trins manuel eller  
6-trins Geartronic™

6-trins manuel eller  
6-trins Geartronic™

Brændstofforbrug, km/l, blandet kørsel, man./aut.: 26,3/22,7 25,6/23,8 27,0/23,8

CO2 g/km, man./aut.: 101/116 102/111 98/111

Maks. effekt, hk (kW) ved o/m: 190 (140) 4250 150 (110) 3750 120 (88) 3750

Maks. drejningsmoment, Nm ved o/m: 400/1750 – 2500 320/1750 – 3000 280/1500 – 2250

Acceleration, 0–100 km/t i sek., man./aut.: 7,7/7,7 9,1/9,1 11,5/11,7

Tophastighed, km/t, man./aut.: 225/225 210/210 195/195

Brændstoftank, liter 67,5 67,5 67,5

Miljøklasse: Euro 6 Euro 6 Euro 6

Energiklasse:                     /                     /                     / 

Der tages forbehold for ændringer i de tekniske specifikationer. Venligst kontakt din Volvo-forhandler for at få de nyeste informationer.
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volvo V60 Cross Country

T5 AWD T5

Motortype: 2,0L I4 benzin turbo 2,0L I4 benzin, turbo

Gearkasse: 8-trins Geartronic™ 8-trins Geartronic™

Brændstofforbrug, km/l, blandet kørsel, man./aut.: 13,5 15,2

CO2 g/km, man./aut.: 168 153

Maks. effekt, hk (kW) ved o/m: 245 (180) 5500 245 (180) 5500

Maks. drejningsmoment, Nm ved o/m: 350/1500- 4800 350/1500 – 4800

Acceleration, 0  –100 km/t i sek., man./aut.: 6,7 6,6

Tophastighed, km/t, man./aut.: 210 210

Brændstoftank, liter 67,5 67,5

Miljøklasse: Euro 6 Euro 6

Energiklasse:

D4 AWD D4 D3

Motortype: 2,4 l I5 common-rail turbodiesel 2,0 l I4 common-rail turbodiesel 2,0 l I4 common-rail turbodiesel

Gearkasse: 6-trins Geartronic™ 6-trins manuel eller 8-trins Geartronic™ 6-trins manuel eller 8-trins Geartronic™

Brændstofforbrug, km/l, blandet kørsel, man./aut.: 17,5 23,8/21,7 23,8/21,7

CO2 g/km, man./aut.: 149 111/120 111/120

Maks. effekt, hk (kW) ved o/m: 190 (140) 4000 190 (140) 4250 150 (110) 4250

Maks. drejningsmoment, Nm ved o/m: 420/1500 – 3000 400/1750 – 2500 350/1500 – 2500

Acceleration, 0  –100 km/t i sek., man./aut.: 8,9 7,8/7,8 9,1/9,1

Tophastighed, km/t, man./aut.: 205 210/210 205/205

Brændstoftank, liter 67,5 67,5 67,5

Miljøklasse: Euro 6 Euro 6 Euro 6

Energiklasse: / /

Der tages forbehold for ændringer i de tekniske specifikationer. Venligst kontakt din Volvo-forhandler for at få de nyeste informationer.
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Bemærk venligst: Nogle af oplysningerne i denne brochure kan være ukorrekte på grund af eventuelle ændringer i produktspecifikationerne foretaget efter brochurens trykning. En del af 
det ekstraudstyr, der er beskrevet eller vist i brochuren, kan kun fås mod merpris. Før bestilling bedes du venligst indhente de seneste informationer hos din Volvo-forhandler. Producenten 
forbeholder sig ret til når som helst uden varsel at foretage ændringer med hensyn til priser, farver, materialer, specifika tioner og modeller. Forbehold for trykfejl.

T6 AWD Polestar

Motortype: 2,0L I4 benzin kompressor/turbo

Gearkasse: 8-trins Geartronic™

Brændstofforbrug, km/l, blandet kørsel, man./aut.: 12,3

CO2 g/km, man./aut.: 186

Maks. effekt, hk (kW) ved o/m: 367 (270) 5700

Maks. drejningsmoment, Nm ved o/m: 470/2100 – 4800

Acceleration, 0  –100 km/t i sek., man./aut.: 4,8

Tophastighed, km/t, man./aut.: 250

Brændstoftank, liter 67,5

Miljøklasse: Euro 6

Energiklasse:

Bremselængde (m) fra 100–0 km/t: 37 m

Turbosystem / Boost pressure (kPa) 260

Der tages forbehold for ændringer i de tekniske specifikationer.  
Venligst kontakt din Volvo-forhandler for at få de nyeste informationer.
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VOLVO-OPLEVELSEN

LÆS MERE PÅ WWW.VOLVOCARS.DK

Den enkleste måde at være bilejer på
Vi er kun tilfredse, når du er tilfreds. Når tingene er nemmere, end 
du forventer, eller går hurtigere og bliver bedre. Fordi du køber den 
enkleste måde at være bilejer på, når du køber en Volvo. De aspekter 
af at være bilejer, f,eks. finansiering, forsikring, service, dækskifte og 
rengøring, som du måske ikke synes er særlig spændende, vil vi gerne 

gøre nemmere og bedre for dig. Derfor vil din Volvo-forhandler altid 
tilbyde dig en hel række ekstraservices og -tilbud, som er designet 
med fokus på dig, så du får så problemfri en ejeroplevelse som muligt.

Og det er kun begyndelsen. Med vores unikke svenske tilgang til 
innovation finder vi hele tiden på nye måder at gøre dit liv nemmere på. 

KØBE OG EJE
• Garantier
• Finansiering
• Leasing
• Forsikring

VEDLIGEHOLDELSE OG 
SERVICE
• Volvo Genuine Service
• Udlejningsbiler og kundebiler
• Dækservice
• Aircondition

HVIS UHELDET ER UDE
• Volvo Assistance
• Reparationer
• Volvo Glasservice
• Volvo Udbedring af buler

VOLVO SERVICE 2.0
En service ud over det sæd- 
vanlige. Når du får foretaget 
service hos Volvo opdateres 
din Volvo gratis med seneste 
software, du bliver tilbudt 
værkstedsbil, du kan døgnet 
rundt komme i kontakt med 
Volvo, og din Volvo Assistance 
forlænges i et år indtil bilen  
fylder 11 år.
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