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Інновації  
для людей

Зроблено у Швеції

Компанія Volvo Cars постійно впроваджує інновації, щоб покра-
щувати ваше життя. Кожен автомобіль, технологія чи дизайн є 
результатом реалізації чіткого бачення – усі розробки повинні 
задовольняти потреби людей. Цю стратегію, що була нашою 
рушійною силою від самих джерел, сформувала Швеція – країна, 
де цінують особистість і не визнають стереотипів. Це ціла культура 
з багатою дизайнерською спадщиною та водночас унікальний  
спосіб сприйняття світу.

Ця філософія надихнула нас на створення триточкового 
ременя безпеки і бокових подушок безпеки – винаходів, які вря-
тували безліч життів та змінили автомобільну історію. Нове поко-
ління наших моделей продовжує цю традицію. Скандинавський 
дизайн поєднався із сучасною шведською розкішшю для того, щоб 
відкрити для вас світ нових вражень. Інтуїтивно зрозуміла тех-
нологія Sensus спрощує життя і підтримує ваш зв’язок зі світом, а 
найсучасніші силові агрегати Drive-E забезпечують рівновагу між 
реакцією двигуна та кращою у класі ефективністю. Інноваційні тех-
нології IntelliSafe допомагають водієві у керуванні, роблять кожну 
подорож більш комфортною і приємною, та водночас запобігають 
аваріям.

Ми добре розуміємо, що дійсно важливо для людей. Це розу-
міння лежить в основі всіх наших інновацій. Інновації, які покращу-
ють життя.

Автомобілі Volvo створюються навколо вас.



VOLVO V90 Cross Country

Відтоді як нам спало на думку поєднати можливості високої 
 прохідності з нашими легендарними універсалами, лінійка Cross 
Country від Volvo підняла водіння на якісно новий рівень. Цей 
автомобіль дозволяє подорожувати туди, куди забажається, 
робити, що забажається, і отримувати нові враження, не відмов-
ляючись при цьому від безпеки, комфорту і цілковитого контролю.

Концепцію цього автомобілю ми відточували протягом майже 
двох десятиріч. І ось результат невтомної праці – новий V90 Cross 
Country. Точка, у якій весь цей досвід поєднався з новим поколінням 
елегантних універсалів Volvo. В результаті ми отримали автомобіль, 
який поєднав найкращі традиції скандинавського дизайну і майс-
терності з реальними позашляховими якостями. Цей автомобіль 
відвезе вас туди, куди ви забажаєте.
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«Незалежно від зовнішніх обставин, салон  
V90 Cross Country – ваше надійне укриття.»

ПОДОРОЖУЙТЕ ДАЛІ
Найцікавіші пригоди чекають на вас.

V90 Cross Country впорається із завданнями, що виходять за 
рамки повсякденності, оскільки це – справжній позашляховик, на 
який ви можете покластися у несприятливу погоду, на складних 
дорогах і в жорстких умовах.

Елегантний і досконалий V90 Cross Country показує світу, на 
що він здатний і до яких пригод він вас може відвезти. Чіткі і мужні 
лінії та притаманні позашляховикам деталі створюють потужний 
образ, що залишає сильне відчуття широких можливостей – при 
збереженні в повному обсязі практичності універсалів Volvo.

V90 Cross Country обладнано інноваційними технологіями заради 
досягнення єдиної мети – полегшити ваше життя, і втілення єдиного  
принципу – забезпечення зручності використання. Найсучасніша 
ходова частина сконструйована таким чином, щоб справлятись з 
дорожніми умовами, які зупинили б іншу машину.

Незалежно від зовнішніх обставин, салон V90 Cross Country – 
ваше надійне укриття. Простора і заповнена світлом кабіна виготов-
лена з найкращих матеріалів і сконструйована з турботою і увагою, 
що притаманні шведській майстерності. Вона перетворює кожен 
ваш новий досвід на пригоду і є тим місцем, де ви можете з комфор-
том розслабитись, де технології працюють на покращення вашого 
життя і ваших подорожей.

T6 AWD | Cross Country Pro  
714 Osmium Grey металік | 20" 10-спицеві  

легкосплавні диски Black, 226
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Видима сила. Поєднання елегантності нашого нового дизайну 
з міцністю конструкції Cross Country дозволило створити нам 
 витончений і водночас витривалий та практичний автомобіль.

Великі колеса і великий дорожній просвіт надають впевненості 
на будь-якій дорозі. Захисні пластини спереду і ззаду органічно 

вписуються в бампер, створюючи елегантний і позашляховий 
образ, а зовнішнє покриття захищає конструкцію кузова. Сміливі 
лінії, похиле заднє вікно і високі світлодіодні задні габаритні ліхтарі 
видовженої вертикальної форми виглядають сучасно і водночас 
зберігають класичні риси Volvo.

T6 AWD | Cross Country Pro  
714 Osmium Grey металік | 20" 10-спицеві  

легкосплавні диски Black, 226
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Шкіра  
Колір Charcoal в інтер’єрі Charcoal RA00 |  
Вставка Black Walnut

СКОНСТРУЙОВАНИЙ 
ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЦІЛКОВИТОГО КОНТРОЛЮ
Точність і акуратність  

у кожній деталі.

Ви отримаєте цілковитий контроль над автомобілем, щойно роз-
містившись у рельєфному кріслі водія. Зручна посадка водія у 
V90 Cross Country, 9-дюймовий центральний сенсорний дисплей, 
розташований під кутом, створюють атмосферу кокпіту. Завдяки 
неперевершеним матеріалам оздоблення салону, та сучасним  
технологіям, ви потрапляєте у автомобіль, який має гарний вигляд 
та відмінно працює. Оздоблення з дерева Black Walnut, що вико-
ристовується тільки в салонах V90 Cross Country, є типовим при-
кладом нашого підходу до матеріалів: вони мають бути сучасними, 
стриманими і приємними на дотик. Виняткова майстерність під-
силює відчуття точності. Зверніть увагу на вентиляційні отвори, 
наприклад. Вертикальні панелі з металевою поверхнею та ручки 
керування з характерним ромбовим візерунком не лише гарні на 
вигляд, але й приємні у користуванні. Усі деталі V90 Cross Country 
вирізняються точністю рухів завдяки використанню найновітніших 
технологій конструювання.

Цей автомобіль дозволяє відчувати цілковитий контроль 
 протягом всією подорожі.



VOLVO V90 Cross Country

СВІТЛО. ПРОСТІР. РОЗКІШ.

Даруйте собі подорож першим класом кожного дня. Салон V90 
Cross Country, наче кімната відпочинку, – місце, де комфорт та 
розкіш поєднуються з майстерністю та технологічністю.

Все починається з передніх сидінь. Вони повністю повторюють  
форму людського тіла і тому забезпечують чудову підтримку. 
Крім того, вони регулюються, завдяки чому кожен пасажир зможе 
знайти ідеально комфортне положення. Ще більший комфорт 
забезпечать функції вентиляції та масажу.

Форма спинок збільшує простір для ніг задніх пасажирів. Задні 
сидіння розроблені для зручності та підтримки, а чотиризонний 
клімат-контроль, висувні шторки та роздільний підігрів дарують 
відчуття розкоші.

Захоплюючий скляний панорамний люк заливає салон світлом. 
Він тонований для зменшення відблисків, його можна відкрити, 
щоб візуально збільшити простір у салоні. Закрити панорамний 
дах можна за допомогою пульта дистанційного керування.

Вночі інтер’єр осяюється внутрішнім освітленням, вітаючи вас 
у салоні та занурюючи у атмосферу тепла. Пакет додаткового 
освітлення включає підсвічування дверних ручок, накладки поро-
гів з підсвічуванням, а також додаткове внутрішнє освітлення,  
що створює ексклюзивну атмосферу.

Наша технологія CleanZone забезпечує здорову атмосферу 
та очищує повітря в салоні. CleanZone відфільтровує пил, квітко-
вий пилок, аерозольні частинки та запахи. Якість повітря постійно 
перевіряється, та у разі перевищення рівня забруднення ові-
трозабірники закриваються. Це здійснюється автоматично, – від 
вас вимагається тільки встановити бажану температуру, а решту 
 зробить автомобіль.

У V90 Cross Country технології та зручність нерозривно 
пов’язані.

ВНУТРІШНІЙ ДИЗАЙН | 11

На місці водія у вас все під рукою. Керуйте навігацією 
та розвагами за допомогою кнопок на кермі, а вся необ-
хідна інформація буде відображена на 12-дюймовому 
дисплеї водія.

Кожен елемент салону перетворює форму і функціо-
нальність на єдине ціле. Дверні ручки можуть бути під-
свічені, щоб їх було видно у темряві.

Красиві, натуральні матеріали, наприклад дерево Black 
Walnut, доповнюють сучасні технології автомобіля, 
створюючи унікальний сучасний вигляд.
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ЦІЛКОВИТА ГОТОВНІСТЬ ДО ПРИГОД
Автомобіль, що пасує до вашого життя  

– у всій його повноті.

Це, власне, тільки початок. V90 Cross Country поєднує в собі харак-
теристики високої прохідності з конструктивною універсальністю, 
створюючи автомобіль, що здатний на більше.

Продумана конструкція та універсальність інтер’єру робить ваше 
життя простішим. Форма багажного відділення дозволяє розмістити 
навіть речі нестандартної форми, а задні сидіння складаються 
натискуванням кнопки, завдяки чому утворюється довгий, цілком 
рівний багажний простір. Ви можете зробити це із багажного відсіку,  
не відкриваючи задні бічні двері для того, щоб скласти сидіння. 
Наскрізний багажний люк дозволяє провозити довгі речі, такі як 
лижі, не складаючи сидіння.

Електропривод багажної двері має функцію відкривання без рук, 
отже вам не доведеться опускати багаж, який ви несете у руках, на 
землю, щоб відчинити її. Достатньо провести ногою під заднім бам-
пером, і задні двері автоматично відкриються і закриються.

Щоб зробити ваш V90 Cross Country навіть більш корисним, обе-
ріть додаткове устаткування із нашої лінійки аксесуарів для багаж-
ного відсіку. Пропонуємо аксесуари на всі випадки: від перегородки, 
що ділить багажний відсік на дві частини, щоб ви могли перевозити 
відразу двох домашніх тварин (або тварину і багаж), до сталевої 
решітки, що створює міцний бар’єр між багажним  відсіком і пасажир-
ським салоном.

«Продумана конструкція та універсальність  
інтер’єру робить ваше життя простішим.»

T6 AWD | Cross Country Pro  
714 Osmium Grey металік | 20" 10-спицеві  
легкосплавні диски Black, 226

ДЕТАЛЬНІШЕ НА VOLVOCARS.COM.UA
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МОЖЛИВОСТІ ВИСОКОЇ 
ПРОХІДНОСТІ РОБЛЯТЬ 

ВАШ СВІТ ШИРШИМ.

V90 Cross Country справжній автомобіль високої прохідності,  
з технологіями, які піднімуть ваші подорожі на новий рівень. 
Нехай межі ваших пригод не визначаються обмеженнями вашого 
автомобілю.

Завдяки найсучаснішій системі повного приводу п’ятого поко-
ління V90 Cross Country продовжує рух не зважаючи на те, що 
дорога стала нерівною, а умови – гіршими. Правильний крутний 
момент автоматично передається на ті колеса, де він найбільше 
потрібен. Отже, ви продовжуєте рух, коли дорога вже скінчилась. 
Збільшений дорожній просвіт і великі колеса забезпечують здат-
ність автомобіля везти вас туди, куди вам потрібно. З’їжджати з 
крутих спусків стає дуже просто завдяки системі керованого спус- 
ку, яка обережно включає гальмування для запобігання дуже 
швидкому руху чи буксуванню машини.

Ви можете адаптувати поведінку V90 Cross Country на бездо-
ріжжі, обравши режим Off-road в меню режимів руху. Він полег-
шує керування автомобілем на складних поверхнях, таких як 
волога трава, грязь або гравій, змінюючи спосіб, у який машина 
передає крутний момент, і регулюючи трансмісію таким чином, 
щоб надати вам більше контролю на повільних швидкостях. На 
нерівній поверхні на перший план виходить активне шасі із пнев-
матичною задньою підвіскою, що бере горби і вибоїни на себе як 
належне. Коли дорога кидає вам виклик, а погода стає неперед-
бачуваною, V90 Cross Country везе вас туди, куди вам потрібно.  
З комфортом.
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«Sensus – це технологія, яка забезпечує ваш зв’язок із 
автомобілем Volvo та зовнішнім світом.»

Ви володієте всією необхідною 
оновленою інформацією та 

контролюєте керування.

Керівний принцип системи Sensus – зробити ваше життя більш 
легким і приємним, незалежно від того, чи йдеться про зручність, 
чи про розваги або навігацію. Sensus забезпечує зв’язок із вашим 
автомобілем Volvo та зовнішнім світом. Система інформує вас, 
розважає та дозволяє повністю контролювати вашу подорож.

Головна особливість Sensus – це проста у використанні інтуї-
тивно зрозуміла система керування, яка функціонує на великому 
9-дюймовому центральному сенсорному дисплеї. Фізичні кнопки 
були замінені на віртуальні на екрані. Завдяки цьому вони стали 
більшими та зручнішими у використанні. Чітке зображення доз-
воляє водію легко зчитувати інформацію з екрана. Ми завжди 
дотримувались своєї філософії – водій повинен керувати автомо-
білем Volvo, не відволікаючись від дороги. Проекційний дисплей 
дозволяє вам робити це і водночас залишатися на зв’язку і отри-
мувати інформацію.

На цьому переваги Sensus не закінчуються. Система дозво-
ляє підключити ваші пристрої до Інтернету за допомогою Wi-Fi. 
Крім того, наші аудіосистеми дозволяють прослуховувати музику 
з  різних джерел та налаштовувати її звучання.

Sensus збагачує кожну хвилину вашого життя, яку ви проводите 
у вашому автомобілі Volvo.

ДЕТАЛЬНІШЕ НА VOLVOCARS.COM.UA
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Аудіосистема Bowers & Wilkins дарує усім без винятку пасажирам надзвичайні вра-
ження від прослуховування музики. Створена Bowers & Wilkins високоякісна система 
робить звучання музики в автомобілі реалістичним та чистим. Унікальний вентильо-
ваний сабвуфер відрізняється покращеним глибоким басом. Повітря, що забирається 
зовні автомобіля, при проходженні через динамік призводить до більшої пульсації. 19 

динаміків працюють для того, щоб кожна людина в автомобілі насолоджувалася най-
кращим звучанням музики. Три режими відтворення наближують якість звучання до 
концертного виконання. Концертний режим відтворює унікальну акустику концертного 
залу Гетеборга, Сценічний і Студійний режими переносять вас у саме серце музики, 
дозволяючи почути її таким чином, як її хотів передати музикант.

ПОРИНЬТЕ У СВІТ РОЗВАГ.

Не відмовляйте собі у задоволенні послухати улюблену музику. 
Незалежно від місця, на якому ви сидите у автомобілі, Sensus 
Connect дозволить вам отримати доступ до музики з будь-якого 
джерела або з Інтернету.

Розпочніть роботу з Sensus, ознайомившись з його центром  
керування – 9-дюймовим центральним екраном. Поверхня екрана 
реагує на найлегший дотик – вам потрібно лише торкнутися паль-
цем скла, щоб керувати системою. Екран реагує навіть на дотик 
рук у рукавичках.

Ви можете швидко та легко підключати ваші мобільні пристрої. 
Завдяки системі інтеграції смартфону, вам потрібно просто під-
ключити смартфон до USB-роз’єму в автомобілі і таким чином 
вивести екран вашого смартфону iPhone® (5 чи більш пізня вер-
сія) чи Android (5.0 Lollipop чи більш пізня версія) на центральний 

 дисплей. Під’єднавши смартфон до Apple CarPlay™ чи Android 
Auto™, ви отримаєте доступ до музики, що зберігається в вашому 
смартфоні, зможете дзвонити та надсилати повідомлення. Крім 
того, якщо ваш телефон під’єднаний, він ще й заряджається.

Ваш вибір розваг не обмежується тими, які є на вашому смарт-
фоні або аудіоплеєрі. Стабільний та швидкий доступ до мережі 
Інтернет через антену на даху автомобіля та Wi-Fi у салоні роз-
ширює ваш вибір. Вбудована програма Spotify® робить пошук 
нової музики легким та швидким, і ви також отримуєте доступ до 
інтернет-радіо та сервісів за запитом. Наша аудіосистема High 
Performance налаштована на оптимальне відтворення вашої 
музики, а аудіосистема Bowers & Wilkins, подарує незабутні 
 враження від прослуховування музики.

«Користуйтесь меню із вашого смартфона на центральному  
дисплеї завдяки системі інтеграції смартфону.»

Apple CarPlay є торговою маркою Apple Inc. 
Android є торговою маркою Google Inc.

9-дюймовий центральний дисплей. У елегантному салоні ваша увага фокусується 
на 9-дюймовому сенсорному дисплеї з вертикальним форматом зображення, завдяки 
якому на екрані відображається більше необхідної інформації. Вам не потрібно буде 
часто користуватися функцією прокрутки. Такий формат добре підходить для відобра-

ження карт. Він відповідає формату екрана сучасного смартфону, що робить користу-
вання знайомим та інтуїтивно зрозумілим. Глянцеве чорне скло екрана та особливе 
покриття дозволяють зменшити віддзеркалення. Це удосконалює не лише зовнішній 
вигляд, але й функціональність. Саме такими повинні бути технології.
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Голосове керування. Керувати системою Sensus так само просто, як говорити їй, що 
робити. Поговоріть із вашим Volvo, використовуючи фрази «Їдь до Стокгольму» або 
«зателефонуй Емілі Джонсон». Функція голосового управління допоможе вам управ-
ляти системами клімат-контролю, навігації, розважальними системами та вашим 
смартфоном.

Центральний дисплей. Вертикальний формат центрального сенсорного дисплея 
дозволяє з легкістю переглядати карти та навігаційні підказки. Карти на екрані відо-
бражаються так само, як в атласі. Вам не потрібно часто використовувати кнопку про-
крутки. На екрані буде показано ваше поточне місцезнаходження та вказівки для 
подальшого пересування. Центральний дисплей – ідеальний супутник у подорожі, 
завдяки чіткості, розміру зображення та орієнтації.

ПРИБУВАЙТЕ У МІСЦЕ  
ПРИЗНАЧЕННЯ ВЧАСНО.

Дозвольте системі Sensus Navigation бути вашим гідом, що 
допоможе знайти маршрут та надасть необхідну інформацію. 
Надішліть місце призначення у ваш автомобіль, скориставшись 
додатком Volvo On Call*, і наша удосконалена навігаційна система 
оснащена інтуїтивними технологіями допоможе вам дістатися  
до місця призначення швидко та безперешкодно.

Вся необхідна інформація відображається на 12-дюймовому 
дисплеї водія, безпосередньо перед ним. Яскравість дисплея з 
високою роздільною здатністю автоматично регулюється. Для 
того щоб на дисплеї було достатньо простору для відображення 
інформації навігаційної системи, розмір інструментів керування 
на дисплеї може змінюватись. Проекційний дисплей відображає 
найважливішу інформацію у нижній частині лобового скла. Ство-

рюється враження, що вона пливе перед автомобілем. Таким 
чином ви отримуєте всю необхідну інформацію, не відволікаючись 
від дороги.

Завдяки чіткій графіці карт, ви зможете без перешкод дістатися  
до місця призначення. Карти постійно безкоштовно оновлюються. 
Саму тому Sensus може діяти на випередження, надаючи вам 
точні вказівки під час подорожі до місця призначення.

Більш того, Sensus економить ваш час, допомагаючи знайти те,  
що вам потрібно. Вбудовані навігаційні програми здійснюють 
пошук місць для паркування та заправних станцій. Крім того,  
з допомогою Sensus ви можете оплатити місце паркування.

Sensus піклується про комфорт та безпеку під час подорожі,  
а ви насолоджуєтесь нею.

* Уточнюйте доступність для українського ринку 
опції Volvo On Call в офіційних дилерів Volvo. 
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Volvo On Call*. Полегшіть своє життя. Щоб завжди залишатися на 
зв’язку зі своїм автомобілем Volvo, встановіть на телефон додаток 
Volvo On Call.

Volvo On Call – ваш цифровий ключ до багатьох зручних сервісів, 
що полегшують життя та дарують нові враження від користування 
автомобілем Volvo. Деякими з сервісів ви можете користуватись 
вже сьогодні, а в майбутньому їх кількість буде зростати. Volvo On 
Call також з’єднує ваш Volvo з зовнішнім світом та надає вам мож-
ливість дистанційно керувати функціями автомобіля. Холодним 
ранком можна дистанційно запустити двигун, щоб прогріти автомо-
біль, увімкнути обігрівач, щоб комфортно розпочати день. Спекот-
ним днем використовуйте Volvo On Call, щоб налаштувати потрібну 
температуру в салоні до початку подорожі. Перевірте, чи замкнули 
ви автомобіль, та замкніть його дистанційно, якщо він незамкнений, 
або створіть точку доступу Wi-Fi, щоб забезпечити вам та вашим 
пасажирам постійний доступ до Інтернету.

Плануйте подорожі вдома та надсилайте маршрути до автомо-
біля, щоб вони збереглися у пам’яті навігаційної системи до початку 
вашої подорожі. Volvo On Call навіть можна синхронізувати з вашим 
календарем, щоб ви могли отримувати нагадування про зустрічі і 
місця їх проведення, перебуваючи за кермом.

Volvo On Call сумісний з вашим смартфоном, iPad®, ПК або план-
шетами з Windows 10, а також з портативними пристроями, такими 
як Apple Watch – ви можете навіть керувати функціями автомобіля 
дистанційно за допомогою голосових команд, використовуючи 
Microsoft Band 2. У випадках, коли вам може знадобитися допомога 
в дорозі або у надзвичайних ситуаціях, Volvo On Call з’єднає вас 
безпосередньо з сервісним центром Volvo. Якщо спрацювала сиг-
налізація вашого автомобіля, Volvo On Call повідомить про це сер-
вісний центр, а той зв’яжеться з вами. У випадку викрадення вашого 
Volvo, мобільний додаток Volvo On Call може допомогти поліції  
відстежити автомобіль.

Крім того, Volvo On Call інформує водія про рівень пального, веде 
журнал подорожей та повідомляє про необхідність проходження 
технічного обслуговування. Це ще раз засвідчує те, що компанія 
Volvo Cars розробляє свої інновації, орієнтуючись на людей, щоб 
зробити їх життя кращим.

*Уточнюйте доступність для українського ринку опції Volvo On Call в офіційних  
дилерів Volvo.

T6 AWD | Cross Country Pro  
714 Osmium Grey металік | 20" 10-спицеві  
легкосплавні диски Black, 226
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Технологія, що піклується про вас.

IntelliSafe – так ми назвали комплекс інтуїтивних інтелектуаль-
них технологій Volvo Cars, які допомагають вам керувати авто-
мобілем, запобігають аваріям та захищають вас при зіткненні. Ці 
інноваційні технології відіграють ключову роль у реалізації нашої 
сміливої ідеї – повністю виключити ймовірність смертельних або 
тяжких травм у нових Volvo до 2020 року.

Система City Safety – це серце IntelliSafe. Встановлена на наших 
автомобілях стандартної комплектації, вона працює як другий 
пілот, що завжди насторожі, розпізнає небезпеку попереду, попе-
реджає про небезпеку та запобігає аваріям. City Safety навіть уночі 
розпізнає інші машини, пішоходів, велосипедистів та великих тва-
рин, які можуть з’явитися на вашому шляху. Вона попереджає вас 
про кожну небезпеку, та якщо ви не реагуєте, автоматично гальмує, 
щоб допомогти уникнути або пом’якшити зіткнення.

З технологіями IntelliSafe ваші подорожі стають спокійнішими. 
Pilot Assist коректує рульове керування таким чином, щоб ваш 
автомобіль рухався у центрі смуги руху, на заданій швидкості та 
відстані до автомобіля попереду.

Oncoming Lane Mitigation (система запобігання зіткненням 
із зустрічними автомобілями) допомагає водію уникнути зітк-

нення із зустрічними транспортними засобами. Якщо ви перети-
наєте розділювальну лінію на шляху руху зустрічного автомобіля, 
ваш автомобіль буде скеровано назад. Run-off road Mitigation 
(система запобігання з’їзду з дороги) контролює керування та у 
разі потреби гальмує, щоб запобігти випадковому з’їзду з дороги. 
Driver Alert Control (функція контролю уважності водія) розпізнає, 
коли ви втомилися або відволікаєтесь, та пропонує відпочити, а 
Road Sign Information (розпізнавання дорожніх знаків) нагадує про 
обмеження швидкості.

Додайте IntelliSafe Surround і ви отримаєте BLIS™ (система 
попередження про транспорт у мертвих зонах), разом з аварійним 
рульовим керуванням Steer Assist для забезпечення високого рівня 
вашої обізнаності та впевненості на дорозі, що попередить вас про 
автомобілі поряд з вами. Якщо ви не відреагуєте на попередження 
и почнете відхилятись на смугу руху іншого автомобілю функція 
Steer Assist обережно поверне вас на вашу смугу.

Завдяки таким інноваційним технологіям безпеки, ваш Volvo 
допомагає зробити кожен ваш день безпечнішим. Для вас, ваших 
пасажирів та для всіх інших.
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ДЕТАЛЬНІШЕ НА VOLVOCARS.COM.UA

Надійний захист. За вражаючим зовнішнім інтерфейсом приховується ціла низка технологій 
безпеки, що допомагає зробити керування автомобілем безпечним і легким.
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Система Pilot Assist робить подорож у вашому Volvo комфортною та затишною. Pilot 
Assist дозволяє підтримувати обрану швидкість та дистанцію від автомобіля попереду, 
якщо ви рухаєтесь на швидкості не більше 130 км/год. Система допомагає утримувати 
машину посередині смуги руху, регулюючи рульовий механізм. 

Завдяки Oncoming Lane Mitigation ваш Volvo допомагає знизити ризик зіткнень 
із зустрічними автомобілями. Система працює якщо ви рухаєтесь на швидкості від 
60км/г до 140км/г, і автоматично втручається в рульове керування, щоб повернути вас 
назад у вашу смугу у випадку, якщо вона зафіксує перетин маркування розділювальної 
лінії на шляху руху зустрічного автомобіля.

З системою Cross Traffic Alert (функція попередження про рух поперечного тран-
спорту) ви можете впевнено виїжджати заднім ходом з місця паркування, знаючи, що 
позаду нема автомобілів, з якими ви могли б зіткнутися. Ця технологія розпізнає тран-
спортні засоби, що наближаються з обох боків на відстані 30 метрів. За деяких обставин, 
система також розпізнає велосипедистів та пішоходів, що наближаються.

T6 AWD | Cross Country Pro  
714 Osmium Grey металік | 20" 10-спицеві  

легкосплавні диски Black, 226
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Ідеальне паркування кожного разу. Система допомоги при пар-
куванні Park Assist Pilot припаркує автомобіль замість вас. Вона 
просканує ділянку для паркування та визначить, чи достатньо на 
ній місця для вашого Volvo. Далі система візьме на себе управ-
ління рульовою системою. Для паркування потрібна ділянка, що 
лише у 1,2 рази більше вашого Volvo. Увімкніть передачу, рухай-
тесь та гальмуйте відповідно до підказок на екрані, а ваш Volvo 
повністю візьме на себе керування, щоб припаркувати автомо-
біль на вибране місце. Якщо ви все-таки вирішите паркуватися 
самостійно, вам допоможе камера з кутом огляду 360.
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Volvo – це символ безпеки на дорозі. У 1944 році ми роз-
почали виробництво перших кузовів з міцним каркасом, а 
у 1959 році створили триточкові ремені безпеки. Ми ство-
рюємо інновації і зараз. Коли автомобіль відчуває, що 
 зіткнення неминуче, передні ремені безпеки автоматично 
натягуються, щоб ви та ваші пасажири знаходилися у 
 найбезпечнішій позиції під час зіткнення.

Рельєфні передні сидіння V90 Cross Country не просто 
гарні. Їх унікальна конструкція поглинає енергію верти-
кального удару, допомагаючи захистити хребет у випадку 
жорсткого удару після з’їзду з дороги. Це ще один при-
клад того, як ми змушуємо кожну деталь Volvo працювати 
задля вашої безпеки.

ЗАХИСТ ТОГО,  
ЩО Є НАЙВАЖЛИВІШИМ.

Пріоритетом для Volvo завжди був захист водія та пасажирів 
автомобіля. Наші транспортні засоби нового покоління більш ніж 
коли-небудь орієнтовані на вашу безпеку. Ми вже розробили сис-
теми, що допомагають уникнути нещасних випадків, та технології, 
що пом’якшують наслідки будь-якого зіткнення. Але ми не збирає-
мося зупинятися на досягнутому та продовжимо свої дослідження 
у сфері інновацій, щоб підвищити рівень вашої безпеки.

Volvo дбає про вашу безпеку. Основою для нового покоління 
наших автомобілів став міцний каркас пасажирського салону. 
Захисний каркас виготовлений з одного з найміцніших видів сталі 
– боровмісної сталі.

Компанія Volvo Cars представила світові триточкові ремені 
безпеки у 1959 році, і наші останні розробки підтверджують нашу 
відданість винаходам, що рятують людські життя.

Якщо автомобіль зійшов з дороги, технологія Run-off road 
Protection (система захисту на випадок з’їзду з дороги) знижує 
ймовірність отримання серйозних травм. Коли система визначає, 
що зіткнення неминуче, передні ремені безпеки автоматично 
натягуються, щоб ви та ваші пасажири знаходилися у найбез-
печнішій позиції під час зіткнення. Унікальні енергопоглинаючі 
сидіння також захищають хребет у разі жорсткого падіння після 
відриву від землі внаслідок з’їзду з дороги.

Наш комплекс систем безпеки та увага до деталей роблять 
автомобілі Volvo безпечними.
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Більше потужності при мінімальних 
витратах пального.

Кожен двигун Volvo забезпечує ідеальний баланс між потужністю 
та економічністю та пропонує потужність по мірі необхідності при 
низьких рівнях споживання пального. Ми досягли цього завдяки 
Drive-E, – передовій технології, що стоїть за кожним нашим сучас-
ним бензиновим або дизельним двигуном.

Саме наш великій досвід впровадження інновацій дозво-
лив нам створити такі двигуни. Двигун D5 – перший у світі двигун, 
оснащений функцією PowerPulse. Вона активує турбонаддув після 
натискання на педаль акселератора, що дає миттєвий імпульс 
прискорення з місця або при невеликій швидкості. Ця технологія 
дозволяє наділити такий компактний чотирициліндровий двигун 
потужністю, що властива набагато більшим двигунам, та забезпе-
чує бездоганний баланс між потужністю та економічністю.

Невеликий двигун витрачає менше енергії на тертя та ефек-
тивно використовує кожну краплину пального при низькому рівні 
шкідливих викидів. Ми використовуємо деталі з низьким коефіцієн-
том тертя, які працюють плавно та більш ефективно. Зменшення 
розмірів та ваги двигуна звільняє простір та поліпшує зручність 
автомобіля.

Точні механічні КПП та наші 8-ступеневі автоматичні коробки 
передач Geartronic™ дозволяють використовувати потенціал дви-
гуна у повній мірі. Розроблена, щоб зменшити втрати потужності та 
збільшити віддачу, Geartronic™ завжди обирає потрібну передачу 
у будь-яких умовах. Крім того, ви самостійно можете обрати пере-
дачу, перейшовши у механічний режим.

Щоб зменшити рівень споживання пального, перейдіть у режим 
Eco. V90 Cross Country налаштує трансмісію на найменший мож-
ливий рівень споживання пального та викидів шкідливих речовин. 
Коли водій перестає тиснути педаль газу на швидкості понад 65 км/
год, двигун не застосовує гальмування; автомобіль рухається нака-
том, а двигун працює на холостих обертах, відключаючись від авто-
матичної трансмісії.

Завдяки новаторській технології вприскування i-ART дизельні 
двигуни працюють тихо та рівно, забезпечуючи спокійну подо-
рож. Високоточне дозування для кожного циліндра системи i-ART 
робить роботу двигуна плавною. Крім того, двигун використовує 
менше пального. Ця технологія гарантує таку роботу двигуна на 
весь термін експлуатації автомобіля. З низьким споживанням паль-
ного ви завжди у виграшу.

Volvo Cars піклується про ваше майбутнє, покращуючи життя 
вже сьогодні. Двигуни Drive-E – це сукупність сучасних технологій, 
що дарують водночас економічність, потужність та дальність про-
бігу – та кращі їздові характеристики для вас.

«Забезпечуючи баланс між потужністю та економічністю,  
кожний двигун Volvo пропонує потужність по мірі необхідності  
при низьких рівнях споживання пального та шкідливих викидів.»
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Відчуйте винятковий комфорт та керованість завдяки пневматичній задній підвісці. 
Вона поглинає нерівності дороги, постійно утримує висоту автомобіля і забезпечує 
таким чином потрібну вам реакцію машини. Використання активної підвіски дозволяє 
адаптувати стиль управління та керованість V90 Cross Country.

ХОДОВА ЧАСТИНА | 35

ДОСКОНАЛІСТЬ  
У ЧИСТОМУ ВИГЛЯДІ.

Ми спроектували V90 Cross Country з чистого аркуша, щоб 
забезпечити високу прохідність та точність його роботи. Ось 
чому найсучасніша підвіска надає вам переваги роботи простого 
 двигуна та електродвигуна. Точність та акуратність у поєднанні  
з технологіями, що дають вам змогу рухатись далі навіть у 
несприятливих умовах.

Передня підвіска зі здвоєним поперечним важелем гармонійно 
поєднується з інтегральною задньою підвіскою, забезпечуючи 
точний контроль над автомобілем. Пневматична задня підвіска у 
вашому V90 Cross Country компенсуватиме навантаження, при-
стосовуючи ходову частину до дороги та умов керування, щоб ви 
отримували ще більше задоволення від подорожі. Найсучасніші  
системи допомоги водію, такі як електронний контроль стійкості  
та система підрулювання, допомагають забезпечити стійкість 
автомобіля на поворотах. Пневматична підвіска Cross Country та 
більші колеса забезпечують додатковий дорожній просвіт, а пов-
ний привід дозволяє водію почувати себе впевнено на складних 
дорогах і в несприятливих умовах.

Обирайте один з чотирьох режимів керування, які дозволяють  
вам адаптувати поведінку автомобіля до вашого настрою та 
знайти ідеальні налаштування для дороги, якою ви зараз їдете. 
Якщо ви обираєте режим Off-road (позашляховий), автоматично 
вмикається система керованого спуску, яка допоможе впоратись  
з рухом вниз з крутих схилів. Змінюючи реакцію двигуна, КПП, 
акселератора і рульового механізму, ви змінюєте поведінку 
машини, а завдяки активному шасі з пневматичною задньою  
підвіскою, – ви змінюєте її керованість.

А якщо ви раптово зупинились, V90 Cross Country допоможе 
вам рушити знов. Hill Start Assist (система допомоги при рушанні 
вгору) полегшує початок руху на схилі, утримуючи гальмами 
автомобіль доти, доки ви не натиснете на педаль акселератора. 
Auto Hold (функція утримання) залишає гальма затиснутими  
після того, як ви відпустили педаль, тому ви можете передати 
керування автомобілю під час руху в заторах.

T6 AWD | Cross Country Pro  
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ДЕТАЛЬНІШЕ НА VOLVOCARS.COM.UA

ВАША ПОДОРОЖ ПОЧИНАЄТЬСЯ ТУТ.

Ми створили V90 Cross Country з єдиною метою: запропонувати 
вам автомобіль, який ідеально підійде вам для щоденних потреб 
і впорається із будь-якими пригодами. Автомобіль, що задоволь-
нить ваше прагнення до динамічної їзди в оточенні витонченого 
комфорту і найсучаснішого дизайну – сконструйований з турбо-
тою про людей та наш спільний навколишній світ. Автомобіль з 
інтуїтивно зрозумілим управлінням, що спрощує життя і прино-
сить задоволення кожного дня.

Серцевину вашого V90 Cross Country складає динамічний 
та ефективний силовий агрегат. Незалежно від того, який саме 
двигун ви оберете, ви отримаєте задоволення від наших остан-
ніх розробок моторів Drive-E, які забезпечують миттєву реакцію і 
плавність ходу. Ми гарантуємо низькі рівні споживання пального 

та викидів CO2, і наш силовий агрегат вже відповідає вимогам 
майбутнього законодавства щодо рівня викидів відпрацьованих 
газів.

Наша лінійка силових агрегатів Drive-E складається з най-
сучасніших дизельних та бензинових двигунів у поєднанні з 
8-ступеневими плавними автоматичними коробками передач 
Geartronic™ або унікальними 6-ступеневими механічними короб-
ками передач. Повний привід AWD зі швидкою реакцією і техно-
логією миттєвого зчеплення Instant Traction™ дасть вам перевагу 
на дорозі завдяки підвищеній стійкості і зчепленню з дорогою –  
на всіх покриттях і за будь-яких погодних умов.

Зробіть ваш вибір та отримайте насолоду від подорожі, неза-
лежно від місця призначення.

T6 AWD
Цей високопотужний бензиновий агрегат на 320к.с./400Нм має чудові динамічні харак-
теристики під час водіння і демонструє високу ефективність. Поєднання компресора 
турбонаддуву, чутливого повного приводу та 8-ступеневої плавної автоматичної 
коробки передач Geartronic™ забезпечує цілковитий контроль над водінням.

T5 AWD
Бензиновий агрегат T5 на 254к.с./350Нм демонструє чудову реакцію як на дорогах 
міста, так і на автомагістралі. Цей довершений універсал гарантує необхідну потуж-
ність, чудову керованість на дорогах у поєднанні з автоматичною 8-ступеневою КПП 
Geartronic™ з плавним регулюванням і повним приводом.

D5 AWD
Наш найпотужніший дизельний силовий агрегат D5 AWD на 235к.с./480Нм дає відчуття 
потужності і довершеності без компромісів. Подвійний турбонаддув, наша автома-
тична 8-ступенева КПП Geartronic™ і повний привід забезпечують миттєвий контроль.

D4 AWD
Наш сучасний дизельний силовий агрегат D4 на 190к.с./400Нм дозволяє вам отриму-
вати більше, витрачаючи менше. У поєднанні з динамічним повним приводом і 6- 
ступеневою механічною КПП або 8-ступеневою автоматичною КПП Geartronic™, D4 
призначений для того, щоб дарувати відчуття ефективності і впевненості під час їзди.
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СТВОРІТЬ VOLVO V90 CROSS COUNTRY,  
ЩО БУДЕ ОПТИМАЛЬНИМ САМЕ ДЛЯ ВАС.

У всьому, що ми створюємо, першорядне значення для нас 
мають люди. Такий підхід надає вам свободу і можливість ство-
рити такий автомобіль Volvo, який ідеально пасуватиме до вашої 
 особистості та стилю життя.

Для того, щоб ви мали можливість отримати саме такий V90 
Cross Country як вам потрібно, ми створили цілу низку опцій і варі-

антів комплектації. Навіть якщо ваш V90 Cross Country вже щедро 
обладнаний у стандартному варіанті комплектації Cross Country, 
ви можете отримати ще більше вражень, обравши комплектацію  
Cross Country Pro. Якими б не були ваші смаки, ви можете бути 
впевненими, що існує Volvo V90 Cross Country саме для вас. Читайте 
далі і побачте, як виглядає саме ваш новий V90 Cross Country.

Volvo V90 Cross Country
Високий рівень стандартної комплектації задовольнить 
ваші вимоги до стилю, комфорту, потужності і безпеки.

Volvo V90 Cross Country Pro
Витончена виразність скандинавської досконалості  

і інтуїтивних технологій.

T6 AWD | Cross Country Pro  
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VOLVO V90 Cross Country

ВИБІР ПОТРІБНОГО ОБЛАДНАННЯ.

Прийняти рішення на користь V90 Cross Country легко. А тепер 
вам залишилось обрати комплектацію, що пасуватиме вам і 
стане у нагоді під час ваших пригод. Наша стандартне оснащення 
Cross Country вже забезпечує високий рівень технологій, що 
задовольнять вибагливі вимоги щодо стилю, комфорту і безпеки. 
Наприклад, ви можете насолоджуватись керуванням за допомо-
гою 8-дюймового екрана водія та системи Sensus Connect із роз-
ширеними можливостями підключення – такими як інтуїтивне 
управління 9-дюймовим центральним екраном з сенсорним дис-
плеєм і голосовим керуванням, – та чистим звуком високоякіс-
ної аудіосистеми з функцією потокового відтворення музики 
через Bluetooth®. Електронний двозонний клімат-контроль гаран-
тує вам та вашим пасажирам комфорт у салоні у будь-яку погоду 
– водій та пасажир переднього сидіння можуть регулювати тем-
пературу відповідно до індивідуальних потреб. Та звичайно ж у 
стандартну комплектацію входять наші перші в світі ііноваційні 
технології IntelliSafe, в тому числі відзначена нагородами City 
Safety, що запобігає зіткненням, Lane Keeping Aid (допомога водію 
триматись у межах смуги), Road Sign Information (розпізнавання 

дорожніх знаків), Run-off road Mitigation (система запобігання 
з’їзду з дороги), Oncoming Lane Mitigation (система запобігання 
зіткненням із зустрічними автомобілями) і IntelliSafe Assist з напі-
вавтономними технологіями водіння, такими як адаптивний 
 круїз-контроль і Pilot Assist.

Наші унікальні світлодіодні фари головного світла забезпе-
чують чудову видимість і поставу на дорозі, та ідеальну освіт-
леність у темний час доби, і водночас не засліплюють інших. А у 
поєднанні з високоглянцевими елементами зовнішнього декору, 
блискучими інтегрованими рейлінгами даху і опціональними 19- 
або 20-дюймовими дисками, вони підкреслюють ексклюзивність 
вашого V90 Cross Country і його присутність на дорозі.

Металеві накладки порогів вітають вас кожного разу, як ви 
сідаєте у салон вашого Volvo. Стильне оздоблення інтер’єру зі 
шкіри з вишивкою Cross Country та декоративні вставки із справж-
нього дерева Black Walnut доповнюють атмосферу салону.

Вдосконалена система підсвічування у темряві підвищує 
 відчуття розкоші у салоні вашого V90 Cross Country.

CROSS COUNTRY
До пакету входять:

Екстер’єр
Легкосплавні диски 18" | Передня решітка Cross Country | Нижня решітка кольору 
Charcoal | Нижні зовнішні передні решітки Cross Country | Розширювачі колісних арок 
кольору Charcoal | Пороги та нижні секції бамперів кольору Charcoal | Молдинги поро-
гів кольору Charcoal | Нижні бокові молдинги кольору Charcoal | Узгоджені за кольором 
зовнішні дзеркала | Блискучі інтегровані рейлінги даху | Задній бампер Cross Country | 
Подвійні інтегровані вихлопні труби | Система допомоги при рушанні вгору | Система 
керованого спуску | Глянцевий чорний декор, бічні вікна | Фари головного світла зі світ-
лодіодним підсвічуванням і автоматичним регулюванням | Електричні складні бокові 
дзеркала

Інтер’єр:
Комфортні сидіння оздоблені шкірою | Регулювання підтримки попереку у 4 напрямках 
з електроприводом | Шкіряне оздоблення керма | Шкіряне оздоблення ручки важеля 
КПП | Декоративні вставки з дерева Black Walnut | Двозонний електронний клімат-кон-
троль | CleanZone | Ручна шторка багажного відділення | Запуск без ключа | Карман 
із сітки на тунелі | Накладки з нержавіючої сталі на отворі багажного відсіку | Під-
свічування середнього рівня салону | Металеві накладки порогів, передні та задні | 
Килимки з тканини

Sensus:
8-дюймовий дисплей водія | 9-дюймовий центральний дисплей | аудіосистема High 
Performance | Sensus Connect | Кнопки дистанційного керування на кермі

IntelliSafe:
City Safety | IntelliSafe Assist (у тому числі адаптивний круїз-контроль, Pilot Assist та 
Distance Alert – система сигналізації небезпечної дистанції) | Lane Keeping Aid (допо-
мога водію триматись у межах смуги) | Lane Departure Warning (попередження про 
виїзд за межі смуги) | Driver Alert Control (функція контролю уважності водія) | Road Sign 
Information (розпізнавання дорожніх знаків) | Speed limiter (обмежувач швидкості) | Run-
off road Mitigation (запобігання з’їзду з дороги) | Oncoming Lane Mitigation (запобігання 
зіткненням із зустрічними автомобілями)

1–2. Наші унікальні фари головного світла зі світлодіодним підсвічуванням, глянцево-чорні зовнішні деталі та інтегровані рейлінги даху з блискучого алюмінію надають V90 
Cross Country водночас потужного та елегантного вигляду. 3. Інформація на 8-дюймовому екрані водія для Cross Country може відображатися по-різному. Для підвищення якості 
зображення яскравість екрана автоматично регулюється. 4. Інтегровані рейлінги даху з блискучого алюмінію підсилюють відчуття винятковості V90 Cross Country. 5. До складу 
Sensus Connect входить великий 9-дюймовий сенсорний дисплей, функція голосового керування, USB/AUX-роз’єми, онлайн-карти та аудіосистема High Performance потужністю 
330 Вт з 10 динаміками та функцією потокового відтворення музики через Bluetooth®. 6. Ексклюзивні декоративні вставки з натурального дерева Black Walnut підсилюють виняткову 
атмосферу в салоні вашого V90 Cross Country.
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ДЕТАЛЬНІШЕ НА VOLVOCARS.COM.UA

Пропонуючи широкий вибір кольорів екстер’єру та коліс, Volvo 
надає можливість створення V90 Cross Country, що пасує до 
вашої індивідуальності. Стандартна комплектація Cross Country 
включає в себе стильні високопрофільні 18-дюймові легкосплавні 
диски Silver, і у вас є можливість замовити більші 19-дюймові 
або 20-дюймові диски. На зовнішність вашого V90 Cross Country 
 значною мірою впливає обраний колір кузова. Кожен із доступних  

варіантів здатен підсилити відчуття розкоші, притаманної Volvo, 
та покращити візуальну присітність на дорозі. Позашляхову 
вдачу вашого Cross Country підкреслюють нижні частини кузову 
і розширювачі колісних арок контрастного кольору Charcoal, а 
деякі кольори кузову існують у повністю узгодженій гармонійній 
гаммі для підсилення відчуття елегантності.

717 
Onyx Black (металік) 

(також доступний із порогами та бамперами  
кольору кузова)

707 
Crystal White (металік) 

(також доступний із порогами та бамперами  
кольору кузова)

614 
Ice White

719 
Luminous Sand (металік) 

(також доступний із порогами та бамперами  
кольору кузова)

722 
Maple Brown (металік) 

(також доступний із порогами та бамперами  
кольору кузова)

711 
Bright Silver (металік)

477 
Electric Silver (металік) 

(також доступний із порогами та бамперами  
кольору кузова)

492 
Savile Grey (металік)

721 
Mussel Blue (металік)

700 
Twilight Bronze (металік)

019 
Black Stone

714 
Osmium Grey (металік) 

(також випускається з повністю узгодженими за 
 кольором порогами і бамперами)

20", 10-спицеві  
Black Diamond Cut, 226

19", 5-спицеві подвоєні  
Black Diamond Cut, 224

19", 6-спицеві подвоєні 
Matt Tech Black Diamond Cut, 151

18", 5-спицеві подвоєні 
Silver, 148 

(стандартна комплектація)

723 
Denim Blue (металік)

724 
Pine Grey (металік)
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Салон V90 Cross Country повністю орієнтований на потреби 
користувача. Кожна його деталь, лінія, вигин свідчать про праг-
нення наших дизайнерів створити простір, здатний забезпечити 
відчуття релаксу і водночас цілковитого контролю. Для створення 
розкішного інтер’єру комфортні сидіння V90 Cross Country оздо-
блені шкірою з унікальною контрастною вишивкою Cross Country 

і можуть бути виготовлені у декількох комбінаціях кольорів від-
повідно до ваших уподобань.  Внутрішнє оздоблення салону 
вдосконалене декоративними вставками із унікального дерева 
Black Walnut і металевими накладками передніх і задніх порогів. 
Або оберіть вставки з алюмінію Iron Ore для більш спортивного 
вигляду, натхненного сучасними високими технологіями.

ОЗДОБЛЕННЯ САЛОНУ Шкіра/Текстиль, сидіння Comfort 1. Колір Charcoal в інтер’єрі кольору Charcoal, R200 Шкіра з вишивкою CC, сидіння Comfort (стандарт) 2. Колір 
Charcoal в інтер’єрі кольору Charcoal, RA00 3. Колір Amber в інтер’єрі кольору Charcoal, RA20 4. Колір Blond в інтер’єрі кольору Blond/Charcoal та килимки кольору Charcoal, UA00  
5. Колір Blond в інтер’єрі кольору Blond/Charcoal, WA00 Шкіра, сидіння Contour 6. Колір Charcoal в інтер’єрі кольору Charcoal, RA01 7. Колір Blond в інтер’єрі кольору Blond/
Charcoal та килимки кольору Charcoal, UA01 8. Колір Blond в інтер’єрі кольору Blond/Charcoal, WA01

ВСТАВКИ 9. Black Walnut (стандарт) 10. Алюміній Iron Ore

Сидіння Comfort



VOLVO V90 Cross Country

НАЙВИЩА СТУПІНЬ ВИТОНЧЕНОСТІ.

Ексклюзивна версія V90 Cross Country Pro покликана задоволь-
нити найвибагливіші очікування від скандинавської досконало-
сті і інтуїтивних технологій. Кожну деталь дбайливо відбирали 
для того, щоб і ви, і пасажири насолоджувались досконалою та 
надихаючою атмосферою на шляху до пригод. Виразні 19-дюй-
мові колісні диски підкреслюють елегантний, і водночас потужний 
вигляд вашого V90 Cross Country, а майстерно виконаний інтер’єр 

забезпечує достатньо простору для спокійних поїздок. V90 Cross 
Country Pro втілює у собі наші найвищі здобутки у сфері дизайну, 
орієнтованого передусім на людину. А щодо інтелектуальної 
досконалості, доповненої неповторним стилем та нестандартним 
мисленням, тут V90 Cross Country просто єдиний у своєму роді – 
як, власне, і ви.
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CROSS COUNTRY PRO
Включає комплектацію Cross Country плюс:

Екстер’єр
Легкосплавні диски 19" | Протитуманні фари у передньому спойлері

Інтер’єр:
Сидіння Comfort, оздоблені шкірою Fine Nappa | Сидіння водія з електричним приво-
дом та пам’яттю налаштувань сидіння і зовнішніх дзеркал | Металеві накладки поро-
гів з підсвічуванням | Система освітлення салону вищого рівня | Шкіряне оздоблення 
пульта дистанційного керування замками | Налаштування режимів руху | Персональні 
налаштування підсилювача керма | Переднє пасажирське сидіння з електроприводом

Sensus:
Дисплей водія з діагоналлю 12"

T6 AWD | Cross Country Pro  
714 Osmium Grey металік | 20" 10-спицеві  
легкосплавні диски Black, 226
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VOLVO V90 Cross Country

1. V90 Cross Country Pro з опціональними 20-дюймовими легкосплавними дисками Black Diamond Cut. 2. Сидіння Comfort з електричним регулюванням, оздоблені шкірою Fine 
Nappa, та ексклюзивні декоративні вставки з дерева Linear Walnut, довершать ваше відчуття сучасної розкоші. 3. Інтуїтивно зрозумілий 12-дюймовий екран водія з чотирма режи-
мами графіки та 9-дюймовий центральний сенсорний дисплей відкривають вам доступ до всіх функцій автомобіля. 4. Наша опціональна аудіо система Bowers & Wilkins осна-
щена 19 динаміками класу High-End і робить звучання музики в автомобілі найбільш реалістичним та чистим. 5. Обирайте режим руху і характеристики керування за допомогою 
коліщатка прокрутки з ромбовим візерунком на металевому покритті. 6. Ексклюзивний корпус пульта дистанційного керування, оздоблений шкірою того ж кольору, що й салон 
вашого V90 Cross Country Pro – відмінний приклад ретельно продуманої скандинавської майстерності та виразного дизайну.

Обираючи V90 Cross Country Pro, ви обираєте витончену розкіш, 
яка поєднала всі технології, комфорт і універсальність, що знадо-
бляться вибагливим шукачам пригод. Виразні 19-дюймові диски з 
п’ятьма подвійними спицями Black Diamond Cut гармонійно поєд-
нуються з глянцево-чорними деталями дизайну кузова і блискучими 
інтегрованими рейлінгами даху. Разом з елегантними подвійними 
інтегрованими вихлопними трубами колеса довершують впевнений 
вигляд автомобіля.

Щоразу при відкриванні дверей вас зустрічатиме привітне 
сяйво металевих накладок порогів. Продовжують тему розкоші 
оригінальні високоякісні матеріали, які дозволяють відчути непов-
торну атмосферу спокійного відпочинку в умовах цілковитого 
благополуччя. Ви і пасажири зможете розслабитись на сидіннях 
Comfort з електричним регулюванням, оздоблених шкірою Fine 
Nappa. Довершують салон Cross Country Pro унікальні декоративні 
вставки з натурального дерева Black Walnut, текстильні килимки, 
а також найкраща версія системи фонового світла.

Водію відчуття повного контролю надасть 12-дюймовий дис-
плей водія з чотирма графічними режимами і зручним вибором 

налаштувань режимів руху і керування на консолі між передніми 
сидіннями. І на довершення, наше опціональне активне шасі із 
пневматичною задньою підвіскою зробить ваш комфорт і керо-
ваність оптимальними – обирайте одне з чотирьох налаштувань 
шасі за допомогою вибору режимів руху.

Якщо бажаєте ще більше комфорту, оберіть сидіння з функціями 
вентиляції та масажу. Завдяки опціональному чотиризонному 
клімат-контролю водій та передній пасажир, а також пасажири на 
крайніх сидіннях другого ряду зможуть самостійно обирати тем-
пературу. А якщо додати панорамний дах, усі в салоні V90 Cross 
Country Pro зможуть насолодитися світлою та легкою атмосфе-
рою. Передня секція даху може бути відкрита натисканням на 
кнопку, а у сонячні дні електрична шторка з перфорованої тка-
нини не дозволить гарячому повітрю проникати в салон та змен-
шить відблиски. А наша опціональна аудіосистема Bowers & 
Wilkins класу High End перетворить ваш V90 Cross Country на 
 концертний зал, і зробить звучання музики в автомобілі реаліс-
тичним та винятково чистим, незалежно від того, на якому сидінні 
ви подорожуєте.
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ДЕТАЛЬНІШЕ НА VOLVOCARS.COM.UA

Позашляховий і при цьому елегантний вигляд кузова V90 Cross 
Country Pro – непідвладне часові вираження класичного скан-
динавського дизайну. Палітра кольорів кузова дозволяє ство-
рити V90 Cross Country Pro, який ідеально пасуватиме до вашого 
стилю і смаку. Нижні частини кузову і розширювачі колісних арок 
контрастного кольору Charcoal додають позашляхового вигляду, 

тоді як деякі кольори кузову існують у повністю гармонійній гаммі 
для підсилення відчуття елегантності. Є широкий вибір виразних 
19- та 20-дюймових дисків з алмазною проточкою, які гармонійно 
поєднуються з дизайном кузова та дарують відчуття сучасної 
елегантності.

20", 10-спицеві  
Black Diamond Cut, 226

19", 5-спицеві подвоєні 
Black Diamond Cut, 224 

(стандартна комплектація)

19", 6-спицеві подвоєні 
Matt Tech Black Diamond Cut, 151

18", 5-спицеві 
Silver, 148

717 
Onyx Black (металік) 

(також доступний із порогами та бамперами  
кольору кузова)

707 
Crystal White (металік) 

(також доступний із порогами та бамперами  
кольору кузова)

614 
Ice White

719 
Luminous Sand (металік) 

(також доступний із порогами та бамперами  
кольору кузова)

722 
Maple Brown (металік) 

(також доступний із порогами та бамперами  
кольору кузова)

711 
Bright Silver (металік)

477 
Electric Silver (металік) 

(також доступний із порогами та бамперами  
кольору кузова)

492 
Savile Grey (металік)

721 
Mussel Blue (металік)

700 
Twilight Bronze (металік)

019 
Black Stone

714 
Osmium Grey (металік) 

(також випускається з повністю узгодженими за 
 кольором порогами і бамперами)

723 
Denim Blue (металік)

724 
Pine Grey (металік)
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VOLVO V90 Cross Country

ОЗДОБЛЕННЯ САЛОНУ Шкіра з вишивкою CC, сидіння Comfort seat 1. Колір Charcoal в інтер’єрі кольору Charcoal, RA00 2. Колір Amber в інтер’єрі кольору Charcoal, RA20  
3. Колір Blond в інтер’єрі кольору Blond/Charcoal та килимки кольору Charcoal, UA00 4. Колір Blond в інтер’єрі кольору Blond/Charcoal, WA00 Шкіра, сидіння Contour 5. Колір 
Charcoal в інтер’єрі кольору Charcoal, RA01 6. Колір Blond в інтер’єрі кольору Blond/Charcoal та килимки кольору Charcoal, UA01 7. Колір Blond в інтер’єрі кольору Blond/Charcoal, WA01  
Шкіра Fine Nappa, сидіння Comfort (стандартна комплектація) 8. Колір Charcoal в інтер’єрі кольору Charcoal, RB00 9. Колір Maroon Brown в інтер’єрі кольору Charcoal, RB30  
10. Колір Amber в інтер’єрі кольору Charcoal, RB20 11. Колір Blond в інтер’єрі кольору Blond/Charcoal та килими кольору Charcoal, UB00 12. Колір Blond в інтер’єрі кольору Blond/ 

Charcoal, WB00 Перфорована шкіра Fine Nappa, сидіння Comfort вентильовані 13. Колір Charcoal в інтер’єрі кольору Charcoal, RC00 14. Колір Maroon Brown в інтер’єрі 
кольору Charcoal, RC30 15. Колір Amber в інтер’єрі кольору Charcoal, RC20 16. Колір Blond в інтер’єрі кольору Blond/Charcoal та килими кольору Charcoal, UC00 17. Колір Blond в 
інтер’єрі кольору Blond/Charcoal, WC00 Шкіра Fine Nappa, сидіння Contour 18. Колір Charcoal в інтер’єрі кольору Charcoal, RB01 19. Колір Amber в інтер’єрі кольору Charcoal, RB21  
20. Колір Blond в інтер’єрі кольору Blond/Charcoal та килими кольору Charcoal, UB01 21. Колір Blond в інтер’єрі кольору Blond/Charcoal, WB01

ВСТАВКИ 22. Black Walnut (стандарт) 23. Металева сітка алюміній

Сидіння 
Contour

Сидіння 
Comfort

У салоні V90 Cross Country Pro вас оточує ретельно продумана 
розкіш. Тут всюди натуральні матеріали та виняткова якість, 
а ергономічні контурні сидіння Comfort, оздоблені м’якою шкі-
рою Fine Nappa, доповнюють ваші враження від автомобіля. 
Сидіння також можуть бути оздоблені перфорованою шкірою 
Fine Nappa з вентиляцією та опціональною функцією масажу, 
щоб подарувати вам ще більше комфорту. Для забезпечення 
кращої підтримки під час динамічної їзди, ви можете обрати 
сидіння Contour з більш глибоким рельєфом, оздоблені шкі-
рою чи шкірою Fine Nappa, з підколінними опорами, що регу-
люються. А якщо бажаєте персоналізувати салон, до ваших 
послуг широкий асортимент різноманітних комбінацій кольо-
рів, матеріалів оздоблення та декоративних вставок.

CROSS COUNTRY PRO | 53
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ВАШ VOLVO.

Підсильте позашляховий образ вашого V90 Cross Country та 
підкресліть вашу індивідуальність, – оберіть пакет стилізації 
екстер’єру або окремі його елементи у якості аксесуарів, щоб 
 удосконалити стиль і поставу машини на дорозі.

Бокові накладки з нержавіючої сталі, з рельєфним логоти-
пом Cross Country, пасують до передніх і задніх накладок на 

порогах. Інтегровані подвійні вихлопні труби надають більш муж-
нього вигляду. Оберіть наші 20-дюймові 5-спицеві диски Matt 
Black Diamond Cut або 21-дюймові 7-спицеві диски Matt Tech Black 
Diamond Cut із легких сплавів, – і ті і інші включені лише в комп-
лектацію V90 Cross Country, з матовим чорним і сірим покриттям 
алмазної розточки.

ДОКЛАДНУ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО АКСЕСУАРІВ МОЖНА ЗНАЙТИ НА 
САЙТІ ACCESSORIES.VOLVOCARS.COM

Аксесуари стилізації екстер’єру. Бокові накладки з матової нержавіючої сталі та подвійні вихлопні труби чудово доповнюють образ вашого V90 Cross Country і підкреслюють 
його схильність до пригод. А потужні великі 21-дюймові 7-спицеві легкосплавні диски розкривають його позашляхову вдачу, надаючи надзвичайної постави.

T6 AWD | Cross Country Pro  
714 Osmium Grey (металік) | Стилізація екстер’єру з боковими накладками, подвійними 
вихлопними трубами і накладкою бампера | 21" 7-спицеві легкосплавні диски Matt Tech 
Black Diamond Cut
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ОТРИМАЙТЕ БІЛЬШЕ ВІД ЖИТТЯ.

Зробіть ваш V90 Cross Country ще більш практичним за допомогою  
аксесуарів для екстер’єру, які були розроблені для гарного вигляду 
і бездоганного функціонування. Вони виготовлені з міцних висо-
коякісних матеріалів, тому здатні витримати суворі умови швед-
ських зим.

Скористайтесь лінійкою аксесуарів для даху, оснастивши його 
нашими низькопрофільними тримачами вантажу. Легкі у вста-
новленні тримачі (кріпляться до рейлінгів на даху) дозволяють 
миттєво встановити багажні аксесуари, від стійки для лиж до 
 тримача для каное і байдарки.

Легкий стильний багажник для даху легко встановлюється у 
тримачі, і додає 350 літрів до вантажоємності автомобіля. Ідеаль-

ний для перевезення лиж (до шести пар), цей легкий тримач може 
бути встановлений однією рукою завдяки системі Quick-grip. 
Приємні доповнення, такі як світлодіодне підсвічування кришки, 
полегшують процес завантаження багажу у темряві.

Накладка бампера захищає лакофарбове покриття при заван-
таженні речей у багажне відділення. Накладка виготовлена з нер-
жавіючої сталі з глянцевим покриттям, вона гарна на вигляд і 
добре виконує свої функції.

Ваш дилер Volvo Cars може також запропонувати широкий 
асортимент зимових коліс для безпечного водіння в холодну і 
вологу погоду.

1. Багажник для даху, спроектований Volvo Cars. 2. Тримачі для багажу. 3. Накладка бампера.

ДОКЛАДНУ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО АКСЕСУАРІВ МОЖНА ЗНАЙТИ НА 
САЙТІ ACCESSORIES.VOLVOCARS.COM
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Полегшуйте ваше життя за допомогою аксесуарів, які зроблять 
ваш V90 Cross Country ще більш універсальним і захистять 
інтер’єр автомобіля.

Сталева решітка утворює міцний бар’єр між багажним відсіком 
і пасажирським салоном. Перегородка багажного відсіку ділить 
багажник на дві частини, щоб ви могли перевозити багаж і домаш-
ніх тварин окремо, а дверцята для собак утворюють  захищений 
відсік, безпечний для тварин.

Підтримуйте чистоту в інтер’єрі вашого V90 Cross Country за 
допомогою захисних засобів для багажного відсіку, таких як міц-
ний килимок із пластику, килимок захисту від бруду на всю площу 
багажного відсіку (який складається так, щоб також захистити 
бампер) і двосторонній складаний килимок багажного відсіку – 
тканина з однієї сторони і пластик з іншої. Задня накладка з під-
свічуванням захищає поріг багажного відсіку.

Складаний за допомогою електропривода причепний пристрій 
дозволяє при потребі буксирувати інший автомобіль. Натисніть 
на кнопку у багажному відсіку і причепний пристрій висунеться 
з-під автомобіля. Усе, що вам потрібно зробити, це зафіксувати 
його в потрібному положенні одним рухом. Якщо причепний при-
стрій не зафіксувався у потрібному положенні, або якщо на при-
чепі вийде з ладу одна із фар, відповідний сигнал попередження 
з’явиться на дисплеї водія.

Набір бризковиків, розроблених Volvo, захищає кузов автомо-
біля від бруду та зменшує кількість бризок, які потрапляють на 
автомобілі позаду. Зроблені з м’якого пластику, вони достатньо 
міцні для повсякденного використання, та достатньо еластичні, 
щоб гнутися, а не ламатися.

1. Накладка з підсвічуванням. 2. Бризковики, передні. 3. Напівелектричний буксирувальний пристрій. 4. 20", 5-спицеві подвоєні Matt Black Diamond Cut. 5. 21", 7-спицеві Matt 
Tech Black Diamond Cut.

6. Захисна сталева решітка. Перегородка багажного відсіку. Дверцята для собак. Захисний килим для вантажу. 7. Килимок багажного відсіку, пластик. 8. Килимок захисту від 
бруду, на всю площу багажного відсіку. 9. Килимок багажного відсіку, двосторонній і складаний.

ДОКЛАДНУ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО АКСЕСУАРІВ МОЖНА ЗНАЙТИ НА 
САЙТІ ACCESSORIES.VOLVOCARS.COM
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Створіть V90 Cross Country, який пасуватиме до вашого життя. 
Пасажири мають можливість насолоджуватись великою кількістю 
розважального контенту, збереженого на нашому медійному сер-
вері, підключивши свої мобільні пристрої; особливого комфорту 
додає вишуканий тримач iPad®. А додавши медійний плеєр, вони 
зможуть дивитись фільми, слухати музику, та проглядати фото-
графії, збережені на USB, SD-карті чи DVD.

Пульт дистанційного керування може бути стилізованим так, 
щоб контрастувати з оздобленням салону завдяки різним зовніш-
нім оздобленням корпусу.

В наших нових дитячих кріслах комфорт поєднався з найсу-
часнішими концепціями безпеки, і вони ідеально встановлю-

ються у вашому Volvo. Вироблені з матеріалу Wooltextile, що на 
80% складається з шерсті, вони надійні та довговічні, але водно-
час м’які і дихаючі, і гарантують зручність та безпеку вашій дитині. 
Наші ексклюзивні (дворівневі) дитячі сидіння з натуральної шкіри 
і м’якого нубуку чи тканини з регульованими спинками дозволяють 
дитині зручно розміститися і пристебнути ремінь безпеки авто-
мобілю. До дитячих автокрісел і сидінь ми застосовуємо такі ж 
суворі вимоги як і до конструкції нашого автомобілю, то ж ваші 
діти надійно захищені.

7. Медійний сервер і тримач iPad®, заднє сидіння.

ДОКЛАДНУ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО АКСЕСУАРІВ МОЖНА ЗНАЙТИ НА 
САЙТІ ACCESSORIES.VOLVOCARS.COM

1. Дитяче сидіння, додаткова подушка зі спинкою, шкіра/нубук, текстиль. 2. Персоналізований пульт дистанційного керування. 3. Медійний плеєр 4. Дитяче сидіння, додаткова 
подушка. 5. Дитяче сидіння, що встановлюється спинкою вперед. 6. Дитяче сидіння, автокрісло для немовлят.
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Увага! Інформація, надана в цій брошурі, може містити неточності у зв’язку зі змінами технічних характеристик нашої продукції, внесеними після публікації. Деяке устаткування 
може бути доступним тільки за додаткову плату. Перед формуванням замовлення зверніться до дилера компанії Volvo Cars для уточнення інформації. Виробник залишає за 
собою право змінювати ціни, кольори, матеріали, технічні умови і моделі в будь-який момент без попередження.

T6 AWD T5 AWD

Тип двигуна: Бензиновий двигун I4 об’ємом 2,0 л з компресором 
турбонаддуву

Бензиновий двигун I4 з турбонаддувом об’ємом 2,0 л

Коробка перемикання передач: 8-ступенева КПП Geartronic™ 8-ступенева КПП Geartronic™

Витрата палива, літрів/100 км, змішаний цикл, автомат: 7.7 7.4

Викиди CO2, г/км (АКП): 176 169

Максимальна потужність, кВт (к. с.) при об/хв: 235 (320) 5700 187 (254) 5500

Максимальний крутний момент, Нм при об/хв: 400/2200 – 5400 350/1500 – 4800

Час прискорення, 0–100 км/год, с (АКПП): 6.3 7.4

Максимальна швидкість, км/год, (АКПП): 230 230

Місткість паливного бака, л: 60 60

Екологічний стандарт: Euro 6b Euro 6b

D5 AWD D4 AWD

Тип двигуна: Турбодизельний двигун I4 об’ємом 2,0 л із системою 
Common-rail

Турбодизельний двигун I4 об’ємом 2,0 л із системою 
Common-rail

Коробка перемикання передач: 8-ступенева КПП Geartronic™ 6-ступенева механічна КПП або 8-ступенева 
Geartronic™

Витрата палива, літрів/100 км, змішаний цикл, механічна/
автомат:

5.3 5.1/5.2

Викиди CO2, г/км, механічна/автомат: 139 134/138

Максимальна потужність, кВт (к. с.) при об/хв: 173 (235) 4000 140 (190) 4250

Максимальний крутний момент, Нм при об/хв: 480/1750 – 2250 400/1750 – 2500

Час прискорення, 0–100 км/год, механічна/автомат: 7.5 8.8/8.8

Максимальна швидкість, км/год, механічна/автомат: 230 210/210

Місткість паливного бака, л: 60 60

Екологічний стандарт: Euro 6b Euro 6b

Будь-які технічні дані можуть змінюватися. Щоб отримати найновішу інформацію, зверніться до дилера Volvo Cars.



VOLVO V90 Cross Country ВРАЖЕННЯ ВІД АВТОМОБІЛІВ VOLVO

ДЕТАЛЬНІШЕ НА VOLVOCARS.COM.UA

Запрошуємо до Volvo Car Lifestyle Collection. Наша колекція брендованих аксесуарів запропонує 
великий вибір найменувань, що пасуватимуть до вашого стилю життя – від шведського кришталю і 
майстерно виготовлених шкіряних сумок до одягу, годинників та інших вишуканих речей. Прогляньте 
всю колекцію, завітавши до сайту collection.volvocars.com

ЗРУЧНИЙ СПОСІБ ВОЛОДІННЯ 
АВТОМОБІЛЕМ

Ми робимо все, щоб ви були задоволені. 
Все відбувається простіше, швидше і 
краще, ніж ви очікували. Тому що коли ви 
купуєте Volvo, ви купуєте найзручніший у 
володінні автомобіль. Фінансування, стра-
хування, сервіс, заміна шин, мийка – всі 
ці аспекти володіння автомобілем, мож-
ливо, не найцікавіші для вас, – ми з раді-
стю робимо кращими та зручнішими. Саму 
тому ваш дилер Volvo завжди запропонує 
вам повний асортимент супутніх послуг, 
створених саме для вас, що робить воло-
діння автомобілем максимально зручним.

Однак це лише початок. Використову-
ючи наш особливий шведський підхід, ми 

постійно шукаємо нові шляхи, щоб зро-
бити ваше життя простішим. Наприклад, 
дистанційний запис на сервісне обслуго-
вування дозволяє записатися на обслуго-
вування вашого Volvo, просто натиснувши 
на кнопку в автомобілі. Або наш спосіб 
командної роботи, що нагадує піт-стоп в 
гоночних заїздах, який був представлений 
в сервісних центрах Volvo по всьому світу. 
Це Персональний сервіс Volvo, який зро-
бить ваш візит у центр сервісного обслуго-
вування більш зручним та скоротить час, 
який ви на нього витрачаєте. У майбут-
ньому обслуговування вашого Volvo стане 
ще простішим.

Офіційні дилери Volvo Cars пропонують 
вам повний асортимент супутніх послуг, 
створених саме для вас, що робить воло-
діння автомобілем максимально зручним. 
Однак це лише початок. Скоро ви також 
отримаєте персонального сервісного спе-
ціаліста, ваша машина буде готова за 
годину, протягом якої ви можете розсла-
битись у нашому лаунж-барі замість того, 
щоб їздити туди і назад. І все це тому, що 
вся наша робота націлена на пошук шляхів 
до полегшення життя – як через наші авто-
мобілі, так і через наш сервіс.

ПОКУПКА ТА ВОЛОДІННЯ
• Гарантії
• Фінансування
• Лізинг
• Страхування
• Веб-сайт My Volvo

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ  
ТА ПОСЛУГИ
• Техобслуговування за стандартами Volvo
• Професійний догляд за автомобілем Volvo
• Шинний сервіс

ЯКЩО ЩОСЬ ТРАПИЛОСЬ
• Допомога на дорогах Volvo Assistance
• Ремонт
• Ремонт скла Volvo
• Кузовний ремонт Volvo
• Ремонт та обслуговування кліматичної 

системи автомобіля

MY VOLVO
My Volvo – це персоналізований веб-сайт, 
який містить все, що вам необхідно знати 
про ваш автомобіль, щоб отримувати від 
нього максимальну віддачу. Можливості 
сайту:
• Повний огляд володіння вашим 

 автомобілем Volvo
• Зручний доступ до всіх відомостей і 

характеристик вашого автомобіля
• Персоналізовані пропозиції та 

 ексклюзивні знижки
• Корисна інформація та поради для 

вашої моделі Volvo
• Навчальні відеофільми та посібники для 

власника
• Запис на техобслуговування онлайн
• Нагадування про важливі етапи 

 обслуговування вашого автомобіля
• Ексклюзивні статті, фільми та фотографії

ЗАПИС НА ТЕХОБСЛУГОВУВАННЯ 
ОНЛАЙН*
Якщо ваш Volvo оснащений системою 
Sensus Connect, вона нагадає вам, коли 
автомобілю потрібно пройти техобслу-
говування, і запропонує зв’язатися з 
дилером Volvo. Пропозиції про записи 
на техобслуговування від вашого кра-
щого дилера можна легко перегля-
дати прямо в автомобілі або на сайті My 
Volvo. Коли настане час відвідати сер-
вісний центр, ваш Volvo нагадає про це і 
навіть прокладе маршрут. І оскільки ваш 
Volvo повідомляє нам, що йому необ-
хідно, ви можете бути впевнені в тому, 
що він пройде всі необхідні операції 
техобслуговування.
*  У наявності в залежності від дати презентації.  
Зв’яжіться зі своїм дилером Volvo Car

ОФІЦІЙНІ ДИЛЕРИ VOLVO CARS:
Київ 
Віннер Автомотів 
пр-т С. Бандери 24 д, 
04073, Україна
Тел.: +380 44 496 0 006
e-mail: volvo@winnerauto.ua
winnerauto.volvocarsdealer.com

Вікінг Моторз 
Кільцева дорога, 18, 
03680, Україна
Тел.: +380 44 391 11 00
e-mail: sales@viking-motors.ua
viking.volvocarsdealer.com

Volvo Car – Київ Аеропорт 
вул. Київська, 47, c. Чубинське, 
Бориспільський район,
Київська область, 08321
Тел.: +380 44 591 75 75
airport.volvocarsdealer.com 

Полтава 
ДК «Полтава Автосвіт» 
вул. Європейська, 148-Б, 
36008, Україна
Тел.: +380 532 615 006
e-mail: skryl@poltava-atc.com.ua
poltava.volvocarsdealer.com

Одеса 
Віннер Одеса 
вул. Грушевського, 39 Б, 
65031, Україна
Тел.: +380 487 341 800
e-mail: autosalon@royal-motors.od.ua
winnerodesa.volvocarsdealer.com

Днiпро 
Volvo Car – Дніпро 
вул. Княгині Ольги, 19 Б, 49038, Україна 
Тел.: +38 056 7209090 
e-mail: sales@volvocardnipro.com 
dnipro.volvocarsdealer.com

Львів
Volvo Pop-up Store Львів
Салон: вул. Кульпарківська, 226 А, 79000, 
Україна (ТРЦ Victoria Gardens); 
тел.: +380664850009, 
e-mail: sales@lviv.volvocarsdealer.com
Сервіс: вулиця Джорджа Вашингтона, 8, 
тел.: +380981050009; 
e-mail: service@lviv.volvocarsdealer.com 

Херсон 
Азбука-Авто 
4 км Миколаївського шосе, 73034, Україна
Тел.: +380 552 41 02 63
e-mail: volvo@bebkoauto.com
euroauto.volvocarsdealer.com

Рівне 
Нордік Моторс 
вул. Київська, 101А, 33027, Україна
Тел.: +380 362 642 086
e-mail: info@nordicmotors.com.ua
nordic.volvocarsdealer.com 

Харків
Volvo Car - Харків
вул. Сидора Ковпака, 22
61070, Україна
Тел.: +38 057 725 11 11
e-mail: info@volvocarkharkiv.com
kharkiv.volvocarsdealer.com

Офіційний імпортер Volvo Cars в 
 Україні: 
ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд.» 
код ЄДРПОУ 20054535 
вул. Дачна, 5А, с. Капітанівка, 
Київська область, 08112
Тел.: +38 044 585 63 00
e-mail: Volvo@winner.ua
volvocars.com.ua

ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд», код ЄДРПОУ 20054535. Вольво. Ві90 Кросс Кантрі. ЕсЮВі. Інтелісейф. Драйв-І. Сенсус. Р-Дизайн. Лава. Ейр Вуфер Технолоджі. Еппл Кар Плей. 
Андроід Авто. Харман Кардон Преміум Саунд. Вольво он Колл. Пілот Асіст. Сіті Сейфті. Онкамінг Лайн Мітігейшн. Ріар Коліжн. Ран Офф Рофад Мітігейшн. Лейн Кіпінг Ейд. Бліс. Парк 
Асіст Пілот. Крос Трафік Алерт. Сенсус Навігейшн. Парк енд Плей. Фор-Сі. Старт/Стоп. Джеартронік. АВД. Інскріпшен. Моментум. Парк Асіст. Чаркоал. Каттінг Едже. Файн Наппа. 
Даймонд Кат. Матт Блек. Перфоейтед Файн Наппа. Нубук Текстайл. Крістал Вайт. Брайт Сілвер. Бьорстінг Блу. Осміум Грей. Блек Стоун. Фюжен Ред. Сільвер. Дріфтвуд. Онікс Блек. 
Люміноус Сенд. Меппл Браун. Денім Блу. Пайн Грей. Металлік. Амбер. Оксід Ред. Блонд. Дарк Грей. Урбан Грід.  Оргіджін. Айс Вайт. Амазон Блу. Лайфчтайл Колекшн. Сохо. Блютус. 
Санквіст. 
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