


somos a Volvo.
Colocamos as pessoas 
em primeiro lugar.
Os designers escandinavos sempre 
voltam sua atenção para quem utilizará 
um determinado objeto e se perguntam: 
“O que podemos fazer para tornar  
a vida dessa pessoa mais agradável, fácil 
e confortável?”. Sempre utilizamos essa 
filosofia quando projetamos os nossos 
carros. Assim, enquanto outras 
montadoras talvez pensem primeiro  
na tecnologia, tentando depois 
“espremer” as pessoas ao redor dela, nós 
começamos projetando os nossos carros 
pensando em você. Gostamos de saber 
da sua necessidade e, depois, usamos 
nossas habilidades técnicas para facilitar 
e melhorar sua vida e torná-la mais 
segura e bonita. A forma vem depois  
da função e, quando você projeta um 
carro pensando nas pessoas, ele se torna 
naturalmente belo. Acreditamos que 
admirar e utilizar os nossos carros deve 
fazer com que você se sinta muito bem, 
todos os dias. Projetar carros para  

as pessoas nos levou a várias inovações 
em nossos 88 anos de história.  
Sabe o cinto de segurança de três 
pontos que existe em seu carro hoje? 
Essa foi nossa invenção em 1959.  
E agora estamos trabalhando para 
projetar carros que não se envolvam  
em acidentes. No curto prazo, nosso 
objetivo é que, até 2020, ninguém mais 
sofra acidentes fatais ou ferimentos 
graves em um Novo Volvo. 
Obviamente, você já é beneficiado  
por essa pesquisa em seu Volvo atual. 
Resolvemos também alguns problemas 
ambientais; em 1976, desenvolvemos  
a Sonda Lambda – um sensor que 
monitora o gás de escape, reduzindo  
as emissões e melhorando o 
desempenho e a economia. Ainda  
é uma peça encontrada em todo carro  
a gasolina no mundo. Inovação  
é fundamental na Volvo Cars –  
trata-se das nossas origens.
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Projetamos o Novo Volvo XC90 para um 
público exigente: você. Aficionado por 
design inovador e engenharia inteligente. 
Pessoas que exigem um SUV que 
expresse sua personalidade – um carro 
que transforma toda a experiência de 
condução em algo memorável, seja como 
motorista ou passageiro. 
Este SUV contemporâneo representa 
nosso conceito característico, que significa 
dirigir um carro luxuoso no século 21. 
Trata-se da personificação do design  
e da habilidade sueca contemporânea,  
nas partes interna e externa. Feche  
as portas de sua “cabine na primeira 
classe”, respire seu ar refinado e limpo  
e o estresse da cidade vai desaparecendo. 
Fale comandos, toque na tela – você está 
totalmente no controle. E, assim que der 
a partida, você descobrirá a performance 
de um carro esportivo. Seja dirigindo 
em estradas ou no tráfego urbano, 
nossos comandos auxiliares de condução 
inteligente simplificam o trabalho de 
dirigir, deixando para você apenas a parte 
prazerosa do passeio. 
Essa experiência de condução única  
e intuitiva de um Volvo – somada à nossa 
lendária segurança – significa que você 
sempre chegará a seu destino de forma 
serena e calma. E, como sabemos de sua 
exigência por potência e eficiência,  
ambas estão presentes em nossos  
motores Drive-E.



A luz é importante para nós  
na Suécia. Por isso, projetamos  
um amplo teto de vidro panorâmico,  
o perfeito complemento para um 
interior arejado e organizado.

Quem não gosta quando 
alguém abre a porta para você?  
Com porta traseira elétrica, você pode 
usufruir desta cortesia todos os dias: 
basta apertar um botão em seu controle 
remoto, na porta traseira ou na parte 
interna. Quando você estiver com as 
mãos ocupadas, a confortável função 
de abertura faz toda a diferença:  
passe seu pé debaixo de um sensor  
no para-choque e a porta traseira  
se abrirá e fechará automaticamente.





INTERIOR

Tenha espaço aonde quer que você vá.

volvo XC90 
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Viajar no Novo XC90 torna-se uma 
experiência especial. No moderníssimo 
interior, materiais de luxo reúnem-se  
à elegância minimalista. O interior arejado 
oferece espaço luxuoso e tranquilidade – 
em qualquer das três fileiras de banco  
em que você possa estar sentado.  

O design interior diferenciado é acentuado 
por detalhes atraentes, como as superfícies 
de controle serrilhadas tipo diamante  
e o display central em estilo tablet com 
touch screen, posicionado no console 
central. Nossas tecnologias CleanZone 
filtram gases e partículas prejudiciais, 

garantindo que você e seus passageiros 
respirem sem dificuldade – mesmo  
em cidades poluídas. E você vai adorar  
o nosso sistema de áudio premium, com  
19 alto-falantes da marca Bowers & Wilkins, 
que oferece sublime som com qualidade  
de show para os audiófilos mais exigentes.



O interior do Volvo XC90 é realmente especial.  
Ele incorpora a visão de nossos designers, criando  
um espaço luxuoso e contemporâneo. 
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Todos viajam na primeira 
classe no Volvo XC90.
Quando projetamos o Novo Volvo 
XC90, primeiro nos certificamos de 
que você usufruiria da primeira classe, 
independentemente do banco. Os bancos 
esculturais oferecem o luxo do século 21 
ao olhar, ao toque e ao estilo, ao mesmo 
tempo que possibilitam maior espaço para 
as pernas na parte traseira.  
E você pode descansar na certeza de que  
eles foram projetados de acordo com a mais  
recente pesquisa ergonômica. Oferecemos 
o máximo de conforto em nossos bancos – 
aquecimento, ventilação, apoios lombares 

e laterais elétricos e bancos dianteiros 
extensíveis; você nunca mais vai querer  
sair do seu carro. Na segunda fileira,  
os três bancos individuais são projetados 
para atender ao máximo conforto, cada  
um dos três deslizam e se reclinam 
individualmente. Graças ao sistema  
de climatização de quatro zonas,  
os passageiros dos dois últimos bancos 
traseiros podem ajustar a temperatura  
e a velocidade de ventilação a seu gosto 
individual – o mesmo vale para o motorista  
e o passageiro do banco da frente.  

E, para que seu celular ou tablet nunca  
fique sem bateria, há acesso a uma fonte  
de alimentação. 
Para melhor visibilidade, há a configuração 
“em estilo anfiteatro” – as fileiras traseiras 
são posicionadas mais acima dos bancos  
da frente. No verdadeiro estilo Volvo, 
também nos lembramos dos passageiros 
mais novos – crianças que não fazem mais 
uso da cadeirinha infantil podem utilizar a 
almofada integrada na segunda fileira.

“Os bancos esculturais oferecem o luxo do século 21 ao olhar,  
ao toque e ao estilo, ao mesmo tempo que possibilitam maior espaço 

para as pernas na parte traseira. E você pode descansar  
na certeza de que eles foram projetados de acordo com  

a mais recente pesquisa ergonômica.”
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Esta é a primeira de uma geração completamente nova 
de volantes ágeis Volvo, que combinam um quadrado 
arredondado e elegante no centro com um conceito 
contemporâneo de nosso clássico design de três raios.

Detalhes que lembram uma joia, como controles 
com acabamento serrilhado tipo diamante e bordas 
translúcidas, destacam a atenção meticulosa  
aos detalhes de nossos projetistas.

O sistema de climatização de quatro zonas pode ser 
controlado a partir do display central touch screen 
ou de um elegante painel de controle touch situado  
no fim do console central.
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CONECTIVIDADE (SENSUS) | 11

A forma intuitiva de interagir  
com seu carro.

No Novo Volvo XC90, visamos ao aspecto 
mais natural, intuitivo e humano possível 
para interagir. O sistema Sensus é nossa 
forma exclusiva de possibilitar que você  
se comunique instintivamente com o seu 
carro e se conecte ao mundo digital.
Como um carro impressionantemente 
avançado, o XC90 possui uma riqueza 
de características e funções que seriam 
impensáveis até pouco tempo. Por isso  
a importância de você conseguir acessar, 
quase que instintivamente, a função de 
assistência, informações ou entretenimento 
que desejar. Acreditamos que você 
descobrirá que o Sensus faz jus a essa 
tarefa. E, como adoramos um bom design, 
também é agradável ao olhar e prazeroso  
de controlar.

Quando pensamos em como os motoristas 
interagiriam com o Novo XC90, buscamos 
eliminar a maior quantidade possível de 
botões físicos. Para tanto, movemos esses 
controles – de climatização, entretenimento 
e qualquer outra função que torne a vida 
mais fácil – para o nosso display central 
de nove polegadas com touch screen, 
uma inovação da Volvo. E não é apenas 
isso, também acrescentamos no Novo 
Volvo XC90 um controle de voz para as 
funções utilizadas mais frequentemente: 
simplesmente selecione o menu desejado  
e fale com o seu XC90 de forma natural. 
Graças a tudo isso, nossos designers 
conseguiram criar um interior limpo  
e organizado com apenas alguns controles 
físicos que lembram uma joia –  

o que os deixou muito satisfeitos. 
A comunicação é uma via de mão dupla. 
Então, não simplificamos apenas  
a forma como você interage com o seu  
Novo XC90. Simplificamos também  
a forma como o XC90 se comunica com 
você. Quaisquer informações de que você 
precise de imediato – por exemplo, limites 
de velocidades ou setas de navegação –  
piscam na tela widescreen, no display  
que fica no nível dos olhos. Informações 
menos urgentes, como velocidade atual  
ou nível de combustível, aparecem  
no display do motorista, ao passo que 
quaisquer informações que você necessite 
consultar com mais tempo (como clima 
e entretenimento) são mostradas na tela 
touch screen no display central.

“Quando projetamos esta incrível interface, nossa maior ambição  
foi eliminar a maior quantidade de botões físicos para facilitar  

sua interação com o Novo XC90.”
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Premium Sound da Bowers  &  Wilkins* incorpora 
nossa busca por pefeição. Os números são 
impressionantes: um amplificador de 12 canais, saída 
de 1400W, 19 alto-falantes (incluindo duas inovações 
automotivas: um novo tipo de subwoofer, que é muito potente 
e não ocupa muito espaço, e uma saída de agudos em direção 
à cabine para uma qualidade de som excelente). Porém, 
nossa busca pelo sistema de som definitivo foi além  
de meros fatos técnicos. Nossos engenheiros de sistemas  
de som buscaram a perfeição audiófila. Quando eles ouviram 
um show na Sala de Concerto de Gotemburgo (Suécia), 

usaram uma abordagem radicalmente nova chamada 
holografia acústica, cuja equipe utilizou os parâmetros  
de som da Sala de Concerto e reproduziu no carro.  
O resultado, nosso modo Concert, toca diretamente a alma  
de qualquer amante de música – independentemente do 
banco em que estiver. Nossos dois outros modos de áudio, 
Studio e Stage, possibilitam que você crie exatamente o som 
desejado. Além deste pacote de ponta, há também nosso 
sistema de som de Alto Desempenho (High Performance), 
que reproduz um som nítido e natural com uma qualidade 
muito rara nessa categoria. 

Conecte-se com  
todos os seus sentidos. 
Nada completa mais uma experiência  
de condução em seu carro do que se 
entregar ao prazer de ouvir o impecável 
som de sua música favorita. E os nossos 
dois sistemas de áudio – Premium Sound 
da Bowers & Wilkins* e High Performance 
Sound – transformam qualquer condução 
em uma experiência memorável.
Graças ao Sensus Connect, você pode 
transmitir suas músicas prediletas de seu 
dispositivo para o seu carro via Bluetooth®. 

Você também pode usar Bluetooth®  
ou Wi-Fi para conectar seu XC90 à internet  
por meio de seu dispositivo e navegar  
e acessar diversos aplicativos de rádio  
e mídia. Com o Sensus Navigation de série 
em todas as versões, você traça suas rotas 
por meio de um moderno sistema de GPS, 
que fornece informações de trânsito  
em tempo real e recalcula automaticamente 
o melhor caminho, evitando pontos  
de congestionamento.

“Nossos sistemas de áudio transformam 
qualquer condução em uma experiência 

verdadeiramente memorável.”

SAIBA MAIS EM VOLVOCARS.COM
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*Bowers & Wilkins é uma marca da B&W Group Ltd.



Display maravilhosamente projetado. Nosso belo 
display central em formato retrato com touch screen é uma 
característica atraente no interior, sintetizando a nossa filosofia  
de design de associar forma à função. Você notará muito brilho 
e a cor negra, e ainda assim mantivemos o reflexo ao mínimo. 
Aperte “play” e você descobrirá que os nossos dois sistemas  
de som fazem jus a essa associação, sempre.

DESCUBRA MAIS EM VOLVOCARS.COM
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Fale comigo. A forma mais fácil de interagir com o seu carro 
é conversar com ele. Por isso, vinculamos as funções mais 
comumente utilizadas ao controle de voz. Mas não se preocupe, 
você não precisa aprender uma lista de comandos robóticos. 
Juntamos um vasto banco de expressões que as pessoas utilizam 
em situações da vida real e treinamos o controle de voz para 
entendê-las em vários idiomas; o que significa que agora você  
pode falar com o seu carro do seu jeito.

O menor caminho para chegar em casa. O Sensus Navigation 
utiliza o display central com touch screen para mostrar o seu 
caminho no maior formato possível. E, com a opção Head Up 
display, você será guiado pelas setas de navegação flutuando  
à sua frente. Como o sistema está conectado, você possui  
acesso a aplicativos como Local Search, Weather e Send to Car.  
Na melhor versão de todas, o Sensus Navigation possui controle  
de voz, assim, basta dizer aonde deseja ir.

A beleza da informação.
Fiel à nossa herança de design sueca, 
criamos uma interface funcional e bela.  
O Head Up display mostra informações 
como se estivesse flutuando dois metros  
à frente do carro. Assim, você nunca 
precisa tirar os olhos da estrada. E, como 
as projeções são semitransparentes, elas 
não obscurecem sua visão: por exemplo, 
quando você estiver utilizando o sistema  
de GPS, as setas que indicam o caminho 
estarão sendo mostradas no Head Up 
display. O esquema de cores do display  
de 12 polegadas do motorista corresponde 
ao modo de direção que você escolheu, 
como Comfort, Sport e Classic. Quando  
a ignição for desligada, o visor ficará com 

um aspecto preto brilhante hi-tech.
Nosso display central, que tem o tamanho 
de um tablet de 9”, dispõe de touch screen, 
algo inovador e prático. Colocamos grandes 
botões de toque na parte inferior da tela, 
facilmente alcançáveis, e as informações  
a serem visualizadas na parte superior. 
Você também perceberá que esse formato 
facilita seguir as rotas nos mapas, pois  
há mais espaço para exibi-las – e você  
não precisa deslizar para cima e para  
baixo a todo momento. Também nos 
certificamos de que essa tela com brilho  
e antirreflexo seja muito sensível ao toque, 
mesmo quando usamos luvas, então,  
que venha o frio!
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A luz iluminando a escuridão. Nossos faróis de LED 
tipo “Martelo de Thor” combinam um visual impactante com 
segurança e conveniência. Eles possuem um padrão de luz 
especialmente amplo e longo e estão dentre os mais claros 
do mercado. As luzes de LED duram toda a vida do carro sem 
perder nenhuma claridade. 

Os diferentes faróis em formato de martelo não funcionam 
apenas como luzes diurnas – eles também piscam em uma  
cor tangerina-escuro quando indicado.
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“Nossa visão é projetar carros que não se envolvam em acidentes.”

Protegemos aquilo que é mais importante. 
Para você e sua família.

O XC90 é projetado com tecnologias  
de segurança intuitivas como padrão.  
Elas ajudam em sua condução diária,  
bem como a evitar ou minimizar colisões 
e protegem você em caso de acidente.  
Na maioria das vezes, você nem se lembrará 
desses assistentes, porém eles estarão 
cuidando de você, de dia ou à noite. 
Chamamos essa abordagem abrangente  
e inovadora, que visa à sua segurança,  
de IntelliSafe. 
Esse comprometimento surgiu em 1927. 
Nossos fundadores, Assar Gabrielsson  
e Gustaf Larson, afirmaram que “carros são 
dirigidos por pessoas, então, o princípio 
orientador por trás de tudo o que fazemos 
na Volvo é, e assim continuará a ser,  
a segurança”. Depois de 88 anos, a nossa 
visão é projetar carros que não se envolvam 

em acidentes. 
Em curto prazo, o objetivo é que, até 2020, 
ninguém mais sofra acidentes fatais  
ou ferimentos graves em um Novo Volvo. 
Acreditamos que esse objetivo teria  
a aprovação dos nossos fundadores. 
O Novo Volvo XC90 já avançou mais um 
passo em direção a tal ambição. Em 2008, 
lançamos o sistema City Safety – a primeira 
tecnologia de prevenção de colisões  
do mundo. No Novo Volvo XC90, o City 
Safety tornou-se mais capaz e versátil  
do que nunca. Dia e noite ele consegue 
evitar ou minimizar colisões com outros 
carros, com pedestres e ciclistas em 
seu caminho. E, agora, o City Safety 
também inclui a característica Braking 
in Intersection – outra inovação da Volvo 
Cars. Caso você se aproxime de um carro 

em um cruzamento, o seu XC90 freará 
automaticamente para minimizar uma 
colisão ou evitá-la por completo.  
As tecnologias-padrão IntelliSafe também 
incluem características de segurança 
preventiva, como informações sobre sinais 
de trânsito, alerta de mudança de faixa  
e controle de estabilidade eletrônica.  
O IntelliSafe Surround foi desenvolvido para 
alertar você sobre perigos ao redor de seu 
carro, enquanto IntelliSafe Assist auxiliará 
no que diz respeito a uma direção tranquila 
na cidade ou na estrada. Por exemplo, 
ajudando você a manter uma distância 
segura do carro à sua frente e a evitar  
que você saia da faixa, gentilmente virando 
o volante e trazendo o carro de volta  
para a sua faixa, caso necessário. 
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O City Safety sente quando você está prestes  
a colidir com o carro da frente e utiliza os freios.  
O sistema permanece ativo em todas as velocidades 
e pode atuar em velocidades de até 50km/h.  
Em várias situações, isso pode ajudar totalmente 
a evitar colisões ou a reduzir a gravidade de uma 
colisão. Sendo o primeiro do mundo, o City Safety 
também freia caso você esteja prestes a entrar no 
caminho de um carro se aproximando, novamente 
ajudando você a evitar ou minimizar uma colisão.

O City Safety também foi projetado para ficar atento 
a pedestres e ciclistas, mesmo à noite. É uma  
característica particularmente importante, pois 
em caso de baixa visibilidade é muito mais difícil 
enxergar pedestres e ciclistas do que carros.  
Caso um pedestre ou um ciclista venha em sua 
direção ou cruze o seu caminho, o City Safety freia 
para evitar ou minimizar uma colisão.

O sistema BLIS utiliza uma tecnologia de sensores  
de radar para alertar você sobre veículos em seu 
ponto cego e os que se aproximam rapidamente  
na faixa adjacente. Há também o Cross Traffic Alert, 
projetado para ficar atento a veículos que não  
se consegue ver – a até 30 metros de distância – 
quando você está saindo de vagas apertadas  
de estacionamento.
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Vagas apertadas de estacionamento 
e ruas estreitas são, mais do que 
nunca, uma dificuldade para se fazer 
manobras. Com a câmera 360º,  
você terá visão panorâmica  
e ininterrupta dos arredores  
do carro no display central. 

Você gostaria de que seu carro estacionasse sozinho? 
Então, deixe que o Park Assist Pilot faça isso para você 
e estacione o seu carro em uma vaga livre.  
Esta tecnologia não estaciona apenas paralelamente, 
agora ela também estaciona perpendicularmente. 
Assim que detectado um espaço adequado, a 
tecnologia assume o volante e estaciona o seu XC90 – 
tudo o que você precisa fazer é frear e acelerar.  
A tecnologia é tão precisa que estaciona em espaços 
que você normalmente não consideraria: ao estacionar 
paralelamente, por exemplo, um espaço de apenas  
1,2 vezes o comprimento do carro é suficiente. 

SAIBA MAIS EM VOLVOCARS.COM
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O Alerta de Colisão Traseira, que faz parte do IntelliSafe 
Surround, detecta se você está prestes a ser atingido por 
trás e alerta o outro motorista piscando suas luzes de 
emergência rapidamente. Caso uma colisão não possa ser 
evitada, os cintos de segurança dianteiros são apertados 
para manter você na posição. E, logo antes do impacto,  
os freios são acionados para ajudar a proteger você e seus 
passageiros de lesões cervicais. 

Nossa tecnologia de proteção em caso de saída  
de estrada é uma inovação em termos de segurança. 
Quando o sistema sente que o seu carro pode estar prestes 
a sair da estrada ou entrar em colisão, ele automaticamente 
aperta os cintos de segurança dianteiros com dois níveis  
de força para manter você em uma posição segura.  
E, para ajudar a proteger a sua coluna caso o carro bata 
forte no chão durante um acidente, projetamos a estrutura 
e o assento dos bancos dianteiros para absorver extremas 
forças verticais. Caso uma colisão seja evitada, os cintos  
de segurança dianteiros são novamente afrouxados  
de forma automática.

Sua segurança é nossa missão.
Para uma tecnologia tanto proativa quanto 
segura, um passo essencial ao criar um 
carro é projetar uma cabine ao redor dos 
passageiros com a máxima segurança.  
Na Volvo Cars, lançamos em primeira mão  
o uso de aço de alta resistência em nossos 
espaços de segurança. No Novo XC90, 
utilizamos largamente esse material 
extremamente resistente. Porém, uma 
estrutura inteligente precisa dissipar 
energia, bem como resistir a ela. Por isso, 
projetamos o XC90 de modo a incluir 
segmentos mais suaves estrategicamente 

colocados em diferentes qualidades  
de aço, que atuam como zonas  
de deformação dianteira e traseira. 
Uma das inovações na primeira geração  
do XC90 foi o nosso sistema de proteção 
anticapotamento. No Novo XC90, 
aplicamos a mesma filosofia em um design 
totalmente novo. 
Na visão clássica da Volvo, também 
buscamos a proteção de outros motoristas. 
Dessa forma, desenvolvemos nossa 
estrutura de impacto menor – significa  
que o XC90 é compatível com as zonas  

de deformação de carros menores.  
E isso quer dizer que você pode dirigir  
o seu XC90 com a consciência tranquila. 
Projetamos as tecnologias de segurança  
do seu XC90 para ajudar a proteger 
pessoas de diferentes tamanhos e idades. 
Por exemplo, uma criança com mais  
de 3-4 anos de idade viajará com conforto 
e segurança em nosso banco elevatório 
integrado na posição central  
da segunda fileira.
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Desfrutando mais.  
Usando menos.

Drive-E é nossa nomenclatura que retrata 
uma potência eficiente e uma experiência 
de direção inigualável. Nossa nova 
geração de motores Drive-E desempenha 
um importante papel nessa questão: de 
fato, ela redefine como será a motorização 
dos carros de luxo no século 21. Sim, ela 
apresenta o desempenho e o prazer de 
dirigir que você espera de um SUV de luxo. 
Porém, graças ao nosso incessante 
comprometimento com a eficiência, ela 
também reduz o impacto sobre o meio 
ambiente. Tudo isso significa que você 
adquire potência e excelente dirigibilidade, 

aliando baixo consumo de combustível  
e emissão de CO2. 
O ponto essencial para isso é o nosso novo 
motor de quatro cilindros 2.0 turbo, leve  
e de pouco atrito, associado à nossa 
recém-projetada transmissão automática 
Geartronic® de oito velocidades. E, para 
maximizar a eficiência de nossos motores 
Drive-E, contamos com um modo ECO, que 
calibra os sistemas de controle da caixa de 
câmbio e do motor para o menor consumo 
de combustível possível. O modo ECO 
também suaviza a resposta de aceleração 
para aumentar ainda mais a eficiência.  

E, como o uso do ar-condicionado afeta  
o consumo de combustível, o aparelho fica 
desligado no modo ECO, apesar de poder 
ser ligado manualmente. 
Há também a função Eco-Coast,  
que utiliza a energia cinética do carro  
para economizar combustível. Quando  
o motorista para de apertar o acelerador 
nas velocidades acima de 65 km/h,  
não há uso de freio motor; o carro apenas 
acompanha o motor em marcha lenta.  
E, por fim, o Sistema Start/Stop também 
desempenha seu papel na redução  
do consumo de combustível.

“ O ponto essencial para isso é o nosso novo motor 
de quatro cilindros 2.0 turbo, leve e de pouco atrito, 
associado à nossa recém-projetada transmissão 
automática Geartronic® de oito velocidades.”
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Não importa onde você esteja, você 
sempre terá ar fresco e limpo ao seu 
alcance. Para a Volvo Cars, isso é uma 
inspiração e uma obrigação. 
Acreditamos que todos devam poder 
desfrutar do ambiente mais limpo 
possível – mesmo em arredores com 
níveis elevados de poluição. Por isso 
criamos o CleanZone: nossa solução 
para um interior limpo para você.

Como parte do CleanZone, testamos  
todos os nossos interiores para garantir  
que nenhum deles emita odores ou gases 
nocivos. Também cuidamos para que todos 
os materiais sejam hipoalergênicos.  
Então, apresentamos o nosso filtro  

de cabine recém-desenvolvido, introduzido 
como padrão. Ele reduz muito os níveis  
de poeira, pólen e partículas que entram  
na cabine, mesmo sendo muito pequenos. 
Além disso, o nosso sistema de qualidade  
do ar interior CleanZone possui um filtro 
múltiplo de carvão vegetal que protege você 
e seus passageiros de emissões nocivas  
do veículo, como monóxido de carbono, 
óxidos nitrosos e partículas de diesel.  
O sistema também abre e fecha as entradas 
de ar automaticamente. Ele mede 
constantemente a qualidade do ar que está 
entrando na cabine e muda para o modo 
recirculação caso detecte gases nocivos, 
abrindo as entradas novamente quando  
as condições estiverem adequadas.





Controle firme  
com toque refinado.
O Novo XC90 também incorpora os nossos 
últimos sistemas de suporte eletrônico, que 
se ajustam constantemente a mudanças 
nas condições das estradas e nos estilos de 
direção. Por exemplo, a função de auxílio em 
subidas facilita ligar o carro e encarar uma 
subida. E, para estradas difíceis e condições 
climáticas ruins, a tração nas quatro rodas  
e o controle de descida garantem o seu 
deslocamento com confiança. 
O XC90 Inscription conta com suspensão  
a ar nas quatro rodas, que inclui um sistema 
de amortecedores avançado e controlado 
eletronicamente. Isso não apenas fornece  
a você um conforto excelente, como 
também a opção de escolher entre 
diferentes modos de direção, atendendo  
a estilos de direção individuais  
e aumentando a versatilidade do carro  
em todos os tipos de estradas  
e condições climáticas. 

No modo Conforto, a suspensão a ar  
é ajustada para máximo conforto,  
ao passo que o modo ecológico otimiza  
as configurações de baixo consumo de 
combustível e emissões de CO2. O modo 
Dynamic ou Power abaixa o carro em 20 
milímetros em velocidades elevadas para 
otimizar a aerodinâmica e a movimentação, 
já o modo Off Road aumenta a distância  
do solo em 40 milímetros em baixas 
velocidades. Os modos são alternados  
de forma simples, utilizando um elegante 
controle ergonômico tipo rolo localizado  
no console central. 
Com o sistema de suspensão a ar, você 
também pode rebaixar a traseira do carro 
em 50 milímetros apertando um botão 
dentro da área de carga. Isso facilita 
levantar itens pesados para dentro (ou fora) 
de seu carro ou acoplar um trailer ao seu 
gancho de reboque.

Escolher o modo Off Road e a suspensão a ar levantará 
o carro em 40 milímetros. O controle de descida é ativado 
ao mesmo tempo: o carro freia para você em declives 
acentuados – só o que você precisa fazer é girar o volante. 
O modo Off Road faz com que o seu XC90 ande em 
terrenos desafiadores – só o que você necessita fazer 
é selecionar o modo de direção para a posição desejada.

SAIBA MAIS EM VOLVOCARS.COM





XC90 INSCRIPTION

DESIGN EXTERIOR

Rodas de liga de alumínio 20”/Frisos laterais cromados 
Inscription/Rack de teto integrado/Acabamentos 
cromados no para-choque traseiro/Saídas de 
escapamento integradas/Grade frontal cromada

XC90 MOMENTUM
DESIGN EXTERIOR

Rodas de liga de alumínio 19”/Rack de teto com base 
Preta/Escapamento com saídas duplas/Grade frontal 
em Preto Brilhante com moldura cromada

volvo XC90 

Escolher o seu Novo Volvo XC90 foi a parte fácil. 
Agora, tudo o que você tem que fazer é dar o seu 
toque pessoal. Escolha a versão que melhor atende 
às suas necessidades sem abrir mão do conforto, 
sofisticação, tecnologia e segurança.A escolha é sua.
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T6 Drive-E - AWD 

Tipo de motor  : 2.0l , 4 cilindros turbo e supercharger

Transmissão  : Geartronic® de oito velocidades

Potência máxima, kW (hp) a rpm  : 235 (320) 5700 

Torque máximo, Nm a rpm  : 400 / 2200 – 5400 

Aceleração, 0 a 100 km/h em s, automático  : 6,5

Velocidade máxima, km/h, automático  : 230

Tanque de combustível, litros  : 71

VERSÃO COM 7 LUGARES

1051 997 923
889

1776

816

782

1079 

811

2984887

238

1668 1465 1435 11921671 1204 2140

2140

1668

1776

2140 

1671

1776

1038 940

4950

2040/1260/554

Observação: Algumas informações deste manual podem sofrer variação devido às especificações do produto terem mudado desde a impressão. Alguns dos equipamentos descritos  
ou mostrados estão disponíveis conforme a versão escolhida, Inscription ou Momentum. Antes de realizar a compra, confirme as informações com a sua concessionária Volvo. O fabricante 
reserva-se o direito de fazer alterações a qualquer momento sem notificação prévia nos preços, cores, materiais, especificações e modelos.



614 
Ice White

707 
Crystal White Pearl

477 
 Electric Silver Metalic

467 
Magic Blue Metalic

717 
Onyx Black Metalic

492 
Savile Grey Metalic

volvo XC90

A cor exterior escolhida tem um grande 
impacto na personalidade do seu XC90. 
Mas, não importa qual seja, cada uma 
proporciona ao carro uma sensação  
de luxo e presença.

“Nossa paleta de cores é muito escandinava”, 
diz Ebba Maria Thunberg, responsável pelas 

cores e materiais. “Ao olhar para nossa 
paleta, você descobrirá que ela contém tons 
mais suaves e mais conectados com  
a natureza.” Sendo suecos, nossos designers 
são inspirados pelo oceano e pelo céu, mas 
também pela praia e pela maneira como  
a luz muda através das estações. Cada tom 
transmite exclusividade, qualidade e carisma.”

SAIBA MAIS EM VOLVOCARS.COM



700 
Twilight Bronze Metalic

711 
Bright Silver Metalic

719 
 Luminous Sand Metalic

714 
Osmium Grey Metalic

CORES | 33

20", Silver/Diamond Cut19", Turbine Silver

INSCRIPTIONMOMENTUM



DESIGN INTERIOR SUECO

Personalize seu espaço.

volvo XC90 



Temos muito orgulho do interior do Novo XC90. Cada detalhe, 
cada linha, cada forma é um testemunho da busca incessante 
da visão de nossos designers para criar um espaço em que 
você se sinta relaxado, em paz e no controle total. Uma cabine 
arejada, desobstruída, que oferece escolhas incríveis  
de revestimentos de acordo com a sua personalidade.

O controle remoto é um excelente exemplo da fabricação e do design interior limpo  
do seu XC90. Na versão Inscription ele é feito com o mesmo couro dos bancos. 



volvo XC90 

MOMENTUM

BANCO E PORTAS: Couro Soft Carvão
COBERTURA PORTA-MALAS: Carvão
PAINEL: Carvão
CARPETE: Carvão

RB00

BANCO E PORTAS: Couro Soft Blond
COBERTURA PORTA-MALAS: Carvão
PAINEL: Carvão e Blond
CARPETE: Carvão

UB00

BANCO E PORTAS: Couro Soft Caramelo
COBERTURA PORTA-MALAS: Carvão
PAINEL: Carvão 
CARPETE: Carvão

RB20

BANCO E PORTAS: Couro Soft Blond
COBERTURA PORTA-MALAS: Carvão
PAINEL: Carvão e Blond
CARPETE: Blond

WB00



volvo XC90 

INSCRIPTION
RC00

BANCO PERFURADO E PORTAS: Couro Soft Carvão
COBERTURA PORTA-MALAS: Carvão
PAINEL: Carvão
CARPETE: Carvão

BANCO PERFURADO E PORTAS: Couro Soft Blond
COBERTURA PORTA-MALAS: Carvão
PAINEL: Carvão e Blond 
CARPETE: Carvão

UC00

BANCO PERFURADO E PORTAS: Couro Soft Caramelo
COBERTURA PORTA-MALAS: Carvão
PAINEL: Carvão 
CARPETE: Carvão

RC20

BANCO PERFURADO E PORTAS: Couro Soft Blond
COBERTURA PORTA-MALAS: Carvão
PAINEL: Carvão e Blond
CARPETE: Blond

WC00
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Couro Soft
(Versão Momentum)

Couro Soft perfurado
(Versão Inscription)

ACABAMENTOS

Alumínio escovado
(Versão Momentum)

Linear Walnut
(Versão Inscription)





XC90 T6 Momentum 
Drive-E

XC90 T6 Inscription 
Drive-E

Motor e transmissão
Número de cilindros 4 4
Cilindrada 1.969cm3 1.969cm3

Potência 320hp 320hp
Torque 400N.m 400N.m
Automática oito velocidades - tração integral AWD • •
Áudio e navegação
CarPlay • •
Controle do sistema de áudio no volante • •
Conexões: 1 AUX, 2 USB e bluetooth • •
CD player • •
Sistema de áudio Sensus High Performance com 10 alto-falantes - 330 watts • -
Sistema de áudio by Bowers & Wilkins com 19 alto-falantes 
com subwoofer - 1.400 watts - •

Sistema de navegação - Sensus Navigation Pro com RSI  
(Road Sign Information) • •

Assentos
Assentos com revestimento de couro Soft • -
Assentos com revestimento de couro Soft Perfurado com ventilação - •
Assentos dianteiros com regulagem elétrica e memória • •
Assentos dianteiros com aquecimento • •
Assentos dianteiros com suporte lombar elétrico • •
Assentos dianteiros com extensão elétrica • •
Assentos dianteiros com suporte lateral elétrico - •
Assentos traseiros com aquecimento - •
Assento para criança integrado ao banco traseiro • •
Capacidade para sete lugares • •
Encosto de cabeça com rebatimento elétrico para 2a fileira de bancos - •
Rebatimento manual e individual da 2a e 3a fileira de assentos • •
Climatização
Ar-condicionado digital com quatro zonas e climatização do porta-luvas • •
Cortina para-sol nas portas traseiras • •
Sistema de qualidade de ar - CleanZone • •
Sistema de climatização exclusivo para a 3a fileira de assentos • •
Teto solar panorâmico elétrico • •
Instrumentação
Painel de instrumentos digital com 12,3" • •
Painel central de LCD 9" touch screen e antirreflexivo • •
Segurança
Airbag frontal para motorista e passageiro • •
Airbag lateral para motorista e passageiro • •
Alerta de colisão frontal • •
Alerta de colisão traseira - •
Alerta de tráfego lateral - CTA - •
Assistente de frenagem de emergência - EBA • •
Aviso de utilização do cinto de segurança • •
Cintos de segurança com pré-tensores e limitador de esforço • •
City Safety CFA II - frenagem automática com visão noturna • •
Controle eletrônico de estabilidade - ESC • •
Controle eletrônico anticapotamento - RSC • •
Cortinas laterais infláveis • •
Sistema de alerta ao condutor - DAC • •
Sistema de alerta de ponto cego - BLIS - •
Sistema de alerta de mudança de faixa - LKA • •
Sistema de fixação de cadeirinha infantil - ISOFIX • •
Sistema de freio ABS • •
Sistema de proteção contra impactos laterais - SIPS • •
Sistema de proteção contra lesões na coluna cervical - WHIPS • •
Sistema de proteção em saída de estrada • •
Sistema inteligente de informação - IDIS • •
Sistemas de travamento e prevenção
Alarme com sensor de movimento interior • •
Chave com controle remoto integrado e função memória • -
Chave revestida de couro com controle remoto integrado e função memória - •
Key tag - chave minicontrole remoto à prova d'água • •
Keyless - travamento e destravamento sem chave • •
Keyless start - acionamento do motor sem chave • •
Luzes de aproximação - Welcome Light • •
Trava elétrica para crianças nas portas traseiras • •
Travamento elétrico central para as portas • •
Travamento individual para porta-luvas e porta-malas • •
Vidros elétricos nas quatro portas com sistema auto up/down • •



Sistemas de suporte e tecnologia
Assistente de partida em aclive e declive - HSA • •
Câmera traseira de estacionamento • -
Câmera com visão aérea 360 graus - •
Configurador de modo de condução - Drive Mode • •
Computador de bordo • •
Controle de cruzeiro adaptativo (ACC) com assistente de direção até 130km/h • •
Controle de frenagem em descida - HDC • •
Função start/stop • •
Head Up display - •
Sensor de chuva • •
Sensor de estacionamento dianteiro e traseiro • •
Assistente de estacionamento paralelo e perpendicular • •
Volante com regulagem de altura e profundidade • •
Volvo On Call • •
Sistemas de iluminação
Faróis FULL LED com nivelamento automático • •
Faróis com função antiofuscante - Active High Beam (AHB) • •
Faróis autodirecionais - Automatic Bending Lights (ABL) • •
Faróis de neblina de LED • •
Jato lavador para os faróis • •
Luzes dianteiras de condução diurna de LED • •
Interior
Acabamento interno - Cross Brushed Aluminium • -
Acabamento interno - Linear Walnut - •
Acabamento interno das portas com revestimento de couro • •
Apoio de braço dianteiro com porta-objeto • •
Bússola • •
Espelhos retrovisores com escurecimento automático • •
Jogo de tapetes de carpete • -
Jogo de tapetes de carpete Inscription - •
Manopla de câmbio revestida com couro • •
Pacote de luzes interiores premium - •
Painel de bordo revestido com couro • •
Para-sol com espelho e iluminação • •
Porta-copos para 1a, 2a e 3a fileiras de bancos • •
Porta-objeto nas portas dianteiras • •
Tomada 12V e 230V • •
Volante revestido com couro e com acabamento de alumínio • •
Exterior
Barras de alumínio integradas ao teto - •
Barras de alumínio elevadas com base preta • -
Escapamento duplo integrado ao para-choque - •
Espelhos retrovisores elétricos com desembaçador e memória • •
Espelhos retrovisores retráteis com indicador direcional de LED • •
Friso lateral cromado - Inscription - •
Grade frontal com acabamento preto alto brilho • -
Grade frontal com acabamento cromado - •
Maçanetas dianteiras com base cromada e iluminação para o piso • •
Moldura dos vidros laterais com acabamento de alumínio • •
Moldura cromada no para-choque traseiro - •
Soleira de porta de alumínio com iluminação - •
Chassi e suspensão
Chassi Touring • -
Chassi Four-C - •
Sistema de suspensão a ar - •
Rodas
Rodas de liga 19" • -
Rodas de liga 20" - •
Sistema de monitoramento de pressão dos pneus – TPMS • •
Compartimento de bagagem
Abertura e fechamento elétrico com função Hands-Free • •
Divisória para segurar bagagem • •
Tomada 12V • •

O fabricante se reserva o direito de modificar, incluir ou excluir equipamentos e acessórios.
Consulte sua concessionária antes de efetuar a compra.

• Itens de série   - Indisponível
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