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МИ ЗМІНЮЄМО УЯВЛЕННЯ
ПРО ПЕРСОНАЛЬНУ СВОБОДУ
ПЕРЕСУВАННЯ.
Наша мета – забезпечити свободу пересування, що
вирізнятиметься індивідуальним підходом, екологічністю та
високим рівнем безпеки. Саме тому ваші потреби для нас
завжди на першому місці. Щоб подарувати вам незабутній
досвід, ми використовуємо найкращі з доступних технологій, а
також створюємо нові та комбінуємо їх у разі потреби.
У компанії Volvo Cars ми завжди ставимо наших клієнтів
на перше місце. Ми віримо, що технології повинні дарувати
свободу, а не обмежувати. Автомобілі мають водночас
збагачувати та полегшувати наше життя. Як лідер з розвитку
інновацій у сфері персональної свободи пересування, компанія
Volvo Cars прагне забезпечити майбутнє, у якому безпілотні
повністю електричні автомобілі з мережевими технологіями
будуть важливою частиною повсякденної реальності.
Ми рішуче налаштовані реалізувати наступні стратегічні цілі:
• Забезпечити, щоб жодна людина не загинула та не зазнала
серйозних травм у новому автомобілі Volvo.
• Ми хочемо, щоб, починаючи із 2025, ви щороку могли
зберігати близько тижня вільного часу завдяки використанню
нових автомобілів Volvo.
• У 2025 році електромобілі становитимуть близько 50%
загальних обсягів виробництва та продажів.
Ці цілі відображають наше бачення – захищати те, що
є важливим для вас, а також світ, у якому ми живемо.
Найвлучніше його пояснює шведське слово «Omtanke»,
що означає «турбота, розсудливість», а також – «повторне
обдумування». Завдяки співпраці з провідними міжнародними
технологічними компаніями ми стимулюємо розвиток інновацій,
які ведуть нас у краще та більш стабільне майбутнє.
Наша мета – полегшити та зробити комфортнішим ваше
життя, а також повернути відчуття свободи і радості, які
уособлюють наші автомобілі.
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ЕВОЛЮЦІЯ ДИНАМІЧНОГО
ШВЕДСЬКОГО КРОСОВЕРА
XC60 – ідеальний баланс комфорту та керованості. Це
кросовер, у якому сміливий дизайн екстер’єру гармонійно
поєднано з елегантним інтер’єром, а інтуїтивні технології
завжди допомагають зробити кожну поїздку максимально
приємною, щоб водій та пасажири отримали справжнє
задоволення.
Volvo XC60 має динамічний рішучий вигляд і
вирізняється серед інших автомобілів своїм унікальним
скандинавським характером. В екстер’єрі зустрілися
виразна динаміка і лаконічний дизайн. З першого погляду
помітно, що цей автомобіль готовий до будь-яких пригод і
випробувань. Для оздоблення інтер’єру використовуються
вишукані шведські матеріали, завдяки чому салон
наповнюється особливим природним світлом. Раціональні
дизайнерські рішення допомагають зробити ваші щоденні
поїздки ще більш зручними та легкими.
За кермом цього автомобіля кожен отримує чудову
можливість насолоджуватися інтуїтивними технологіями,
які створенні для задоволення найрізноманітніших
потреб. Водій завжди перебуває на зв’язку, а інноваційні
системи дбають і про його особисту безпеку, і про безпеку
пасажирів та інших учасників дорожнього руху. Все це –
результат еволюції динамічного шведського кросовера,
яка невпинно продовжується.

T6 AWD | Inscription
724 металік Pine Grey| 20’
легкосплавні колісні диски, 8 спиць
Оздоблення Black Diamond Cut
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T8 Twin Engine AWD | R-Design
707 Crystal White Pearl | 21’ легкосплавні колісні
диски, 5 потрійних спиць
Оздоблення Matt Black Diamond Cut

Volvo XC60 має характерний скандинавський
дизайн – елегантний і водночас впевнений, лаконічний та
привабливий. Цей кросовер випромінює врівноваженість і
силу. Його динамічний характер яскраво виражено завдяки
скульптурному профілю капота, висхідній віконній лінії
та помітному нахилу заднього скла і дверцят багажника.
Великий діаметр коліс та виразні колісні арки підкреслюють
енергійність і високий потенціал автомобіля.
Гострі грані та фігурні бічні панелі фокусують увагу на

сильному сучасному характері моделі XC60. Завдяки
оригінальним переднім Т-подібним світлодіодним фарам
автомобіль легко впізнати у будь-яку пору доби. Задні
ліхтарі мають горизонтальне продовження між бампером
і дверима багажника – це один із ключових елементів
дизайну моделей Volvo, що підкреслюють міць автомобіля.
Куди не глянути, усюди знайдеться деталь, що викликає
захоплення. XC60 – це автомобіль, яким ви завжди будете
пишатися та який щодня милуватиме око.

VO LVO XC60
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НАЙВИЩИЙ РІВЕНЬ ЗАДОВОЛЕННЯ
XC60 створений для задоволення, адже ми віримо, що
ви маєте насолоджуватися кожною поїздкою за кермом
цього авто, наскільки б довгою чи короткою вона не
була. Саме тому ми створили XC60 – автомобіль, який
завжди вас надихатиме та даруватиме впевненість за
кермом. У Volvo XC60 легко тримати все під контролем за
допомогою інтуїтивних інтерактивних технологій.
Досягти ідеального балансу між комфортом і керованістю
моделі XC60 вдалося завдяки міцній і водночас легкій
конструкції шасі та підвісці з високотехнологічними
компонентами. Ми створили автомобіль з високим рівнем
керованості, в якому ви почуватиметеся бадьоро навіть
після тривалих поїздок.
Відчуйте всі переваги динамічного керування
надзвичайно комфортним автомобілем, в салоні якого
панує приємна спокійна атмосфера. Сидіння, які ідеально
повторюють форму людського тіла, майже безшумний
рух і високоякісна аудіосистема, що відтворює улюблену
музику так, як задумав композитор – ви наче перебуваєте
у персональній лаунж-зоні. Ось як втілено підхід Volvo до
керування, яке приносить задоволення.

T6 AWD | Inscription
724 металік Pine Grey | 20’ легкосплавні колісні
диски, 8 спиць
Оздоблення Black Diamond Cut

VO LVO XC60

T6 AWD | Inscription
Оздоблення перфорованою шкірою Nappa Leather у кольорі
Blond у салоні в кольорі
Blond/Charcoal WC00 | декоративні вставки Driftwood |
Оригінальна панель приладів | аудіосистема Bowers & Wilkins
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КОМАНДНИЙ ЦЕНТР.
За кермом XC60 ви впевнені, що все під контролем: ви
повністю контролюєте і автомобіль, і свою поїздку в
цілому. Тобто, ви з легкістю керуєте всіма функціями
автомобіля протягом подорожі: від налаштування зручної
посадки до способу взаємодії з навігаційною системою.
Перші враження від керування автомобілем Volvo
XC60 створює неймовірна атмосфера в салоні. Вигнутий
дизайн панелі приладів та центральної консолі дарують
відчуття, наче ви сидите за штурвалом автомобіля
майбутнього. Завдяки елегантному дизайну елементів
управління ви отримуєте справжнє задоволення при
кожній взаємодії з кросовером XC60.
Висока якість матеріалів для нас настільки ж важлива,
як і ретельно продуманий дизайн. Оригінальна панель
приладів із контрастними швами та оздобленням з
елементами з натурального дерева чи металу вдало це
підкреслює. Ви оточені справжніми витворами
майстерності, де все працює з максимальною точністю та
надійністю. Керування XC60 не потребує жодних
додаткових зусиль.

VO LVO XC60
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Через панорамний дах з великим скляним люком в салон потрапляє
природне світло і наповнює його таким чином, що водій та кожен пасажир
можуть сповна цим насолодитися.

ВАШ ЗАТИШНИЙ
ОСЕРЕДОК.
При розробці дизайну салону Volvo XC60 ми
керувалися тими ж принципами, що і при оформленні
затишної вітальні. Нам вдалося створити комфортний,
спокійний салон завдяки використанню високоякісних
матеріалів, раціональному плануванню простору й увазі
до деталей. Ми потурбувалися і про всіх пасажирів:
кожен, хто сідає у салон кросовера XC60, рівною мірою
оточений комфортом, вільним простором, природним
світлом і зручними дизайнерськими рішеннями. Кожен
отримає задоволення від поїздки, незалежно від того,
на якому місці сидить. Вітаємо в осередку спокою та
комфорту!
Унікальний дизайн сидінь – це одна з головних
переваг, що дарує водію та пасажирам незабутній
досвід. Кожне створене нами сидіння забезпечує
високий рівень комфорту завдяки широкому діапазону
налаштувань, щоб усі зручно влаштувалися.
Дизайнерські рішення настільки ж важливі, як і
конструкторські. Завдяки великому панорамному даху
салон автомобіля є досить просторим і наповнюється
природним світлом. У салоні кросовера Volvo
XC60 відчувається шведський дух лаконічності та
спокою, адже ми значно зменшили кількість кнопок
і перемикачів. Розумне планування внутрішнього
простору стало втіленням типової скандинавської
винахідливості. Чудовий приклад – відсік для зберігання
речей під задніми сидіннями, розміри якого ідеально
підходять для портативних пристроїв, наприклад,
планшета.
При розблокуванні дверей ручка підсвічується для
того, щоб ви легко і швидко сіли за кермо свого XC60.
В темну пору доби в салоні вмикається м’яка підсвітка,
що додає додаткового комфорту. За бажанням можна
замовити спеціальний пакет освітлення салону, який
включає нижню підсвітку всіх дверей: при відкриванні
дверей освітлюється простір внизу, що допомагає водію
та пасажирам вчасно побачити бруд і калюжі та оминути
їх. До цього пакета також включено внутрішню підсвітку
дверей багажника.
Технологія CleanZone відповідає за чисте свіже
повітря в салоні автомобіля, незалежно від того, яка
якість повітря ззовні. Ця система відфільтровує частки
пилу, квіткового пилку та нейтралізує неприємні запахи,
а також закриває повітроводи, якщо рівень зовнішнього
забруднення підвищується. Все це відбувається
автоматично. Вам потрібно налаштувати тільки
температурний режим, а решту зробить ваш Volvo XC60.

Контрастності та візуальної привабливості кросоверу додають
виготовлені із високоякісних матеріалів витончені деталі дизайну,
наприклад, декоративні елементи з дерева Driftwood і динаміки з
покриттям з арамідного волокна у жовтому кольорі, що розташовані
за металевою основою.

Зрозумілі й легкі у використанні інструменти у поєднанні з красивим
дизайном панелі приладів – це не тільки про ефектний вигляд, а й про відмінну
функціональність.

Ми зменшили кількість кнопок у салоні, щоб створити ще більш лаконічний
простір без зайвих деталей – цілком у дусі традиційного функціонального
дизайну шведських будинків.

VO LVO XC60
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НОВЕ БАЧЕННЯ УНІВЕРСАЛЬНОСТІ.
Автомобіль – це більше, ніж поєднання чудового
дизайну з приємним досвідом керування. Наприклад,
однією з головних переваг ХС60 є його універсальність.
Завдяки великій кількості корисних функцій та
дизайнерських рішень ця модель ідеально підходить для
людей, які ведуть активний спосіб життя. Навіть доступ
до внутрішнього простору став значно простішим – тепер
двері багажного відсіку з електроприводом можна
відкрити легким рухом ноги в зоні під заднім бампером. У
XC60 великий багажний відсік, що може вмістити навіть
предмети «нестандартного» розміру. Крім цього, щоб
отримати ще більше простору для перевезення багажу,
можна скласти задні сидіння, просто натиснувши на
спеціальну кнопку – це легко зробити з багажного відсіку
автомобіля. Не потрібно відкривати дверцята автомобіля
чи робити будь-які інші рухи.
При розробці дизайну сидінь також враховано
спеціальний додатковий простір для перевезення
габаритного багажу та довгих предметів, без необхідності
їх розбирати чи компактно складати. Це означає, що
можна одночасно перевозити і багаж нестандартних
розмірів, і розмістити пасажирів на задніх сидіннях.
Крім цього, Volvo Cars пропонує широкий асортимент
додаткового обладнання, дизайн якого чудово
доповнюватиме інтер’єр вашого XC60.

T6 AWD | Inscription
724 металік Pine Grey | 20’ легкосплавні колісні
диски, 8 спиць
Оздоблення Black Diamond Cut

ЗВ’ЯЗОК Полегшує життя

БУДЬТЕ НА ЗВ’ЯЗКУ
ТА ТРИМАЙТЕ ВСЕ ПІД
КОНТРОЛЕМ.
Ми створюємо функціональні технології, які
полегшують ваше життя. Ми вилучили всі занадто складні
та зайві деталі, а додали інтуїтивно зрозумілі технології
і системи, за допомогою яких керувати автомобілем
Volvo стало ще простіше. Водій кросовера XC60 постійно
перебуває на зв’язку зі своїм автомобілем і зовнішнім
світом: все під контролем під час кожної поїздки.
Наприклад, у салоні є великий 9-дюймовий центральний
дисплей з сенсорним екраном, який простий у
користуванні та інтуїтивно зрозумілий, як і ваш смартфон.
Виразна та чітка графіка допомагає водію концентрувати
увагу на дорозі. Сенсорний екран ідеально доповнює
лаконічний дизайн салону. Завдяки можливостям зручної
взаємодії ним можна користуватися навіть у рукавицях.
Усю важливу інформацію водій бачить на
12,3-дюймовому дисплеї водія. Зображення можна
налаштовувати відповідно до потреб, уподобань та
освітлення. Для забезпечення ще вищого рівня контролю
та зручності у керуванні автомобілем інформаційні
сповіщення на проєкційному дисплеї з’являються
на оптимальній для сприйняття відстані. Графічні
зображення неначе висять у повітрі перед лобовим склом
автомобіля, тож важлива інформація завжди у водія
перед очима – більше немає потреби відволікатися від
кермування і ситуації на дорозі. Ваш автомобіль Volvo
завжди «прислуховується» до вас. Тримаючи обидві руки
на кермі, ви можете спокійно говорити з автомобілем і за
допомогою голосових команд керувати налаштуваннями
клімат-контролю, навігацією, мультимедійною системою
та своїм смартфоном. За кермом кросовера XC60 ви
впевнені, що ви та ваш автомобіль – це єдине ціле.
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Навігаційна система Sensus Navigation.
Дозвольте навігаційній системі Sensus Navigation надсилати зручні
інформативні підказки, як підібрати найкращий маршрут. Усі напрямки
та маршрути чітко відображаються на водійському, центральному та
проєкційному дисплеях. Водій і пасажири мають можливість керувати
простою системою за допомогою сенсорного екрана та голосових команд,
не відволікаючись від кермування і ситуації на дорозі. За допомогою додатка
Volvo On Call можна надіслати до навігаційної системи адресу пункту
призначення ще до початку поїздки. Наші системи навігації допомагають
зберегти ваш час, адже з їх допомогою можна знайти місце для паркування та
заплатити за нього, а також поділитися своїм місцеперебуванням з друзями,
знайти найкращу кав’ярню в місті тощо. Якщо ви власник автомобіля з силовою
установкою T8 Twin Engine і технологією plug-in hybrid, то ця навігаційна
система ще й допоможе оптимізувати використання електричної енергії
протягом кожної подорожі. Завдяки функції безкоштовного оновлення мап у
режимі реального часу дані навігаційних систем завжди будуть актуальними.
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ВІДЧУЙТЕ МУЗИКУ.
Отримуйте за кермом автомобіля Volvo всі
переваги сучасної аудіосистеми, створеної, щоб ви та
ваші пасажири насолоджувалися улюбленою музикою.
Наші аудіосистеми спроєктовані з урахуванням
акустичних особливостей дизайну автомобіля. Це
повністю відповідає нашій філософії: головне –
чистота та якість звучання, а не кількість і потужність
динаміків. Тож разом зі спеціалістами компаній Bowers & Wilkins та Harman Kardon ® ми розробили одну
з найкращих за звучанням автомобільних систем у
класі.
Акустика Premium Sound від Harman Kardon ® –
чудово збалансоване і потужне звучання, яке поглинає
і захоплює кожного. Повне занурення гарантують 14

високотехнологічних динаміків, включно з сабвуфером
з повітряною вентиляцією, що створюють потужні
баси, які водій та пасажири відчувають усім тілом.
Аудіосистема Bowers & Wilkins з вихідною
потужністю 1100 Вт подарує надзвичайний досвід
справжнім поціновувачам музики. Завдяки 15 окремим
висококласним динамікам, включно з центральним
високочастотним динаміком для компенсації
акустичного відбивання звуків від лобового скла й
унікальним вентильованим сабвуфером, водій та
пасажири завжди насолоджуватимуться потужним
природним звучанням, що стало настільки об’ємним
і реалістичним, як ніколи раніше. Музичні композиції
тепер звучатимуть саме так, як задумав автор.

Аудіосистему Harman Kardon Premium Sound розроблено в тісній співпраці
зі спеціалістами по апаратурі класу hi-fi з компанії Harman Kardon®. До складу
нової акустичної системи входить цифровий підсилювач із сумарною
вихідною потужністю 600 Вт. 14 динаміків створені з урахуванням
акустичних особливостей салону вашого Volvo, тому забезпечують потужне
високоякісне об’ємне звучання. Унікальне програмне забезпечення для
обробки звуку Dirac ® Unison Tuning оптимізує відгук кожного динаміка
окремо та їх взаємодію в цілому, завдяки чому вдається отримати
надзвичайно гармонійне відтворення музики. І водій, і пасажири завжди
насолоджуватимуться автентичним першокласним звуком з потужними
щільними басами.

Аудіосистема Bowers & Wilkins є одним із головних елементів дизайну салону
кросовера Volvo XC60. Вона дарує максимально реалістичне та об’ємне звучання.
Інноваційні технології обробки звуку з трьома режимами відтворення дозволяють
створити унікальну атмосферу у салоні авто, щоб водій та пасажири могли
повністю злитися з музикою. Щоб забезпечити глибокі чисті баси, інтегрований
сабвуфер із повітряною вентиляцією використовує інноваційні технології, які
дозволяють йому «виштовхувати» більший об’єм повітря, перетворюючи салон в
один великий буфер.

Інтеграція зі смартфоном. Використовуйте ваш смартфон максимально
ефективно. Додатки Apple CarPlay™ або Android Auto™** дозволяють
інтегрувати важливі функції та знайомий інтерфейс смартфона* з центральним
дисплеєм автомобіля. Ви можете робити та отримувати дзвінки, писати
повідомлення, слухати музику і користуватися навігацією, керуючи функціями
телефону за допомогою сенсорного дисплея автомобіля, кнопок на кермі або
голосових команд.
*Підтримується інтеграція зі смартфонами iPhone ® (5 і вище), а також Android
(5.0 Lollipop і вище).
**Недоступно для українського ринку.

Завдяки інтуїтивним технологіям ви завжди на зв’язку. За допомогою
сенсорного дисплея автомобіля, кнопок управління на кермі та голосових
команд можна легко управляти аудіосистемою та смартфоном. Підключення
через Bluetooth ® дозволяє слухати музику зі смартфону. Також у межах легкої
досяжності на сенсорному екрані знаходиться додаток Spotify ®, який робить
пошук нової музики легким і швидким, без необхідності підключення до
смартфону. За допомогою мобільного додатку Volvo On Call можна створити
точку доступу Wi-Fi, щоб поділитися з пасажирами доступом до Інтернету.

Apple CarPlay є товарним знаком компанії Apple Inc.
Android є товарним знаком компанії Google Inc.
Bowers & Wilkins є товарним знаком компанії B&W Group, Ltd.
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VOLVO ON CALL*:
ЗАВЖДИ ПІД РУКОЮ.
Мобільний додаток Volvo On Call забезпечує
надійний зв’язок автомобіля зі світом, завдяки чому
ваше життя стає простішим і комфортнішим. Цей
додаток завжди під рукою, тому ваш автомобіль
перетворюється зі звичайного засобу пересування на
справжнього персонального помічника.
Система допоможе знайти заклад, де варять
найсмачнішу каву в місті, та надішле координати
до навігаційної системи. Крім цього, вона «знає»
про усі заплановані зустрічі, місця їх проведення та
підкаже найкращі маршрути, щоб ви не спізнилися.
За допомогою додатку можна дистанційно ввімкнути
обігрів салону чи кондиціонер, щоб завчасно підготувати
автомобіль до комфортної поїздки.
З мобільним додатком Volvo On Call ви в будь-який час
маєте доступ до всіх необхідних функцій. Volvo On Call
завжди під рукою.

І Д Е А Л Ь Н И Й П О Ч АТ О К Д Н Я
V O LV O O N C A L L З Р О Б И Т Ь
ВАШ ДЕНЬ ПРОСТІШИМ
Цей мобільний додаток
збереже ваш час вранці та
допоможе розслабитися, коли ви
повертаєтеся додому. Volvo On Call
стане важливою частиною вашого
повсякденного життя.

За допомогою мобільного додатку
Volvo On Call можна дистанційно
ввімкнути обігрів салону, тож
зранку на вас чекатиме теплий
автомобіль із чистими від снігу та
льоду вікнами. Під час керування
автомобілем ви можете активувати
додаток, натиснувши на кнопку, та
попросити оператора надіслати
координати пункту призначення до
навігаційної системи автомобіля,
тож вам не прийдеться вводити їх
вручну.

07.30

Б УД ЬТ Е Г О Т О В І Д О
НОВОГО ДНЯ
ЗНАЙДІТЬ СВІЙ
АВТОМОБІЛЬ
Якщо ви не запам'ятали, де
саме припаркували автомобіль,
мобільний додаток прокладе
до нього маршрут, а світлова
сигналізація авто допоможе
швидко його ідентифікувати.

11.00

12.00

Зранку мобільний додаток надішле
вам нагадування про заплановані
зустрічі. Вам потрібно тільки
відправити координати їх місця
проведення до навігаційної системи
Sensus Navigation і ввімкнути обігрів
автомобіля, щоб завчасно прогріти
його перед виїздом.

К Л І М АТ- КО Н Т Р О Л Ь Н А
В І Д С ТА Н І
Дистанційно ввімкніть обігрів
салону, щоб прогріти автомобіль,
наприклад, перед виходом із офісу.

13.00

ЩО Д А ЛІ?

WI-FI У ДОРОЗІ

Календар нагадує про наступну
заплановану зустріч. Достатньо
натиснути на кнопку, щоб
відправити адресу місця зустрічі в
навігаційну систему автомобіля.

За допомогою додатка Volvo On
Call можна створити точку доступу
Wi-Fi, щоб поділитися доступом
з пасажирами. Ця функція буде
корисною, наприклад, коли ви
підвозите колег.

17.15

17.45

22.20

З НА ЙД І Т Ь ХО РО Ш И Й
Р Е С Т О РА Н
Ви їдете додому, але готувати
вечерю немає настрою? Оператор
Volvo On Call підкаже, де смачно
повечеряти та за лічені секунди
відправить координати цього місця
до навігаційної системи вашого
автомобіля.

*Повний функціонал додатку залежить від ринку. Уточнюйте перелік доступних функцій
для українського ринку у офіційних дилерів.
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СИСТЕМА PILOT ASSIST: СТВОРЕНА, ЩОБ ЗРОБИТИ
КЕРУВАННЯ ЩЕ БЕЗПЕЧНІШИМ І ПРОСТІШИМ.
Завдяки нашим останнім досягненням у сфері
технологій, зокрема йдеться про вдосконалення систем
допомоги водієві, ви будете насолоджуватися плавним
інтуїтивно зрозумілим керуванням автомобілем від
моменту, коли сіли за кермо, до максимального розгону
на автомагістралі.
Системи Pilot Assist та адаптивний круїз-контроль
було розроблено, щоб зробити керування в ускладнених
умовах дорожнього руху менш напруженим. Тепер ваш
Volvo в автоматичному режимі регулює швидкість і
зберігає безпечну дистанцію до транспортного засобу,
що рухається попереду, а також допомагає утримати
стабільну позицію в смузі руху, злегка коригуючи
кермування.
Ще одна корисна функція цієї інтелектуальної
системи – використовуючи дані з карт навігаційної
системи автомобіля, технологія виявляє пагорби й
підвищення на дорозі попереду та завчасно регулює

швидкість руху, щоб водій і пасажири почувалися
комфортно й у безпеці під час проїзду цих ділянок. Під
час деактивації системи водій отримує сповіщення за
допомогою легких вібраційних сигналів на кермі.
Ці технології також полегшують рух у заторах. Ваш
автомобіль автоматично рухається за автомобілем,
що їде попереду, дотримуючись заданої дистанції, а
також гальмує до повної зупинки у разі потреби. Якщо
автомобіль, що їде попереду, продовжує рух після
короткої зупинки, ваш автомобіль також починає рухатися
за ним.
Ми створюємо технології, які роблять процес керування
автомобілем менш виснажливим і більш безпечним. У
результаті – ви почуваєтеся комфортніше і впевненіше за
кермом.
Примітка: Описані технології та системи виконують виключно допоміжні
функції. Повну відповідальність за керування автомобілем і контроль його руху
несе водій.
ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ НА VOLVOCARS.COM.UA
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ТЕХНОЛОГІЇ CITY SAFETY:
АКТИВНИЙ ПОМІЧНИК У
ДОРОЗІ.
Сучасні технології активної безпеки дарують
додаткові можливості контролю, а також посилюють
відчуття впевненості.
У вашому автомобілі Volvo головною технологією
активної безпеки є система City Safety, яка робить процес
керування авто приємнішим і легшим. Завдяки цій
технології ви завжди напоготові та вчасно пригальмуєте у
разі потреби або скеруєте автомобіль в бік, щоб уникнути
зіткнення.
Система City Safety навіть уночі розпізнає інші
автомобілі, пішоходів, велосипедистів і великих тварин,
які можуть з’явитися на дорозі. Вона попереджає
вас про потенційну небезпеку. Якщо ви не реагуєте,
система автоматично гальмує, щоб уникнути ДТП або
пом’якшити наслідки зіткнення. Інноваційна технологія
автоматичного гальмування (Oncoming Mitigation by
Braking), що розроблена спеціалістами компанії Volvo
Cars, здатна виявляти транспортні засоби, що рухаються
назустріч вашому автомобілю, та ініціювати автоматичне
гальмування, щоб максимально знизити негативні
наслідки у разі зіткнення.
Система також допоможе вам, коли потрібно здійснити
швидкий маневр під час руху на швидкості 50-100 км/год.
Якщо ви швидко вивернете кермо, технологія Steering
Support автоматично пригальмує і цим допоможе зробити
маневр легшим і безпечнішим.
Технології City Safety, як справжній професійний
помічник, швидко допомагають водієві, коли потрібно,
та не заважають насолоджуватися водінням, коли в їх
використанні немає потреби.
Сервіс Connected Safety*
Ця інноваційна технологія
у сфері безпеки допоможе
передбачити потенційно
небезпечну дорожньо-транспортну
ситуацію, наприклад, якщо
попереду знаходиться автомобіль
з активованим аварійним
сигналом. Використовуючи дані
щодо погодних і дорожніх умов,
отримані від інших підключених
до мережі автомобілів, система
Connected Safety попередить водія
про слизьку ділянку на дорозі
попереду, а він у свою чергу зможе
поділитися цією інформацією з
іншими автомобілями.

Система Oncoming Mitigation by
Braking
Це перша у світі інноваційна
система безпеки від Volvo, що
розпізнає транспортні засоби, які
рухаються назустріч автомобілю в
ситуації виїзду (їх або вашого) на
зустрічну смугу. Якщо зіткнення з
зустрічним автомобілем неминуче,
система ініціює автоматичне
гальмування та підтягує ремені
безпеки, щоб максимально
пом’якшити потенційні негативні
наслідки ДТП.

Система Oncoming Lane Mitigation
Система застосовує автоматичне
підкермовування, щоб допомогти
водієві уникнути зіткнень із
автомобілями, що рухаються
назустріч. При ненавмисному виїзді за
межі смуги руху автомобіль сповістить
водія про це та злегка відрегулює
положення керма, повернувши
автомобіль у потрібну смугу руху.

Система Lane Keeping Aid
Якщо автомобіль ненавмисно
перетинає бічну розмітку, функція
утримання автомобіля в межах смуги
руху активно повертає автомобіль
назад, прикладаючи незначний
крутний момент до керма. Якщо
ж автомобіль наближається або
перетинає бічну лінію, то функція
попередження з'їзду зі смуги руху
також сповіщає про це водія за
допомогою спеціальних вібраційних
сигналів на кермі.

Система Run-off road Mitigation
Повна безпека на дорогах із
інноваційною системою запобігання
з'їзду з дороги. Варто автомобілю
виїхати за межі дороги, система
запобігання з'їзду з дороги прикладає
незначний крутний момент до керма
та при необхідності активує гальма, а
також допомагає повернутися назад у
смугу руху.

Система моніторингу «сліпих» зон
із підтримкою кермування (BLIS™)
Система попереджає водія про
швидке наближення іншого
транспортного засобу або про його
попадання в «сліпу» зону автомобіля.
Якщо після попередження водій
продовжує рух у смугу, зайняту іншим
транспортним засобом, система
BLIS™ допоможе повернути авто
у межі смуги руху за допомогою
автоматичного кермування.

Примітка: Описані технології та системи виконують виключно допоміжні функції. Повну відповідальність за керування автомобілем і контроль руху несе водій.
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ІДЕАЛЬНЕ ПАРКУВАННЯ. *
Автомобіль Volvo легко припаркувати, не докладаючи
зайвих зусиль. Водій може сміливо користуватися
системами, які допоможуть уникнути будь-які перешкоди
при перпендикулярному та паралельному паркуванні.
Завдяки системі камер 360° водій отримує панорамне
зображення усіх зон навколо автомобіля Volvo, завдяки
чому може впевнено керувати авто та здійснювати
маневри в умовах обмеженого простору або недостатньої
оглядовості. Система Park Assist Pilot практично «паркує»
автомобіль самостійно: спершу визначає параметри
місця для паркування і тоді, якщо це місце хоча б у
1,2 раза довше за розміри автомобіля, ідеально його
паркує. Все, що потрібно від водія – контролювати
гальма та перемикання передач. Система Park Assist Pilot
впорається як із паралельним, так і з перпендикулярним
паркуванням, а також допоможе при виїзді з місця
паралельного паркування в умовах обмеженого простору.
Щоб полегшити виїзд з місця паркування, система Cross
Traffic Alert з автоматичним гальмуванням допоможе
виявити всі автомобілі, що наближаються у «сліпій» зоні.

СИСТЕМА КАМЕР 360°
Система камер 360° використовує інформацію зі схованих камер, щоб
створити панорамне зображення автомобіля та зон навколо нього. На
центральному дисплеї водій побачить усі перешкоди в області навколо
автомобіля, що значно полегшить процеси паркування та здійснення маневрів
в умовах обмеженого простору чи оглядовості.
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СТВОРЕНИЙ, ЩОБ ЗАХИЩАТИ.
Ваш захист та захист ваших пасажирів завжди є,
був і буде для нас пріоритетом при створенні нових
автомобілів Volvo. Сучасні функції безпеки у вашому
авто – це інновації, які ми з ентузіазмом розробляли
протягом десятиріч. Якщо розглядати, наскільки
ефективно автомобіль Volvo захистить вас і ваших
пасажирів у випадку зіткнення, то важливо зрозуміти,
як саме взаємодіють усі доступні функції безпеки. У
кросовері Volvo XC60 все, починаючи з будови сидінь
до конструкції захисного каркаса, ременів безпеки
та повітряних подушок безпеки, працює у комплексі
та допомагає зменшити небезпечні наслідки для
пасажирів і водія, а також підвищити рівень їх захисту в
разі зіткнення.
Передні сидіння не тільки забезпечують
першокласний рівень комфорту, а й побудовані таким
чином, щоб максимально захистити водія і пасажира
у випадку удару під час ДТП. Наприклад, унікальний

Передні сидіння, що поглинають енергію під час
удару
Рельєфні передні сидіння у вашому автомобілі Volvo
не тільки мають чудовий вигляд: завдяки унікальній
конструкції вони ще й поглинають енергію у разі
вертикального удару та допомагають захистити
хребет водія і пасажирів у випадку жорсткого
приземлення внаслідок з'їзду з дороги. Це ще один
приклад на підтвердження того, що кожна деталь в
автомобілях Volvo працює задля вашої безпеки.

захист від хлистових травм дозволяє захистити хребет
та шию потерпілих у випадку удару автомобіля ззаду.
Якщо ж автомобіль зійшов із дороги чи «злетів»
з траси, завдяки унікальній конструкції передніх
сидінь відбудеться відповідне поглинання енергії, що
допоможе захистити хребет у разі жорсткого удару при
приземленні автомобіля.
Кросовер Volvo XC60 навіть здатний передбачити
потенційне зіткнення та «підготуватися» до небезпечної
ситуації. При виявленні можливості зіткнення
переднатягувачі ременів безпеки автоматично
підтягують ремені, щоб привести водія та пасажира
у найбезпечніше положення, якщо зіткнення не
уникнути.
Саме комплекс найсучасніших технологій безпеки
та увага до кожної деталі зробили автомобілі Volvo
настільки безпечними.

Захисний каркас від Volvo
У салоні автомобіля водій та усі пасажири
надійно захищені завдяки спеціальному каркасу,
виготовленому з ультрависокоміцної бористої сталі.
Цей каркас забезпечує збереження необхідного
простору навколо пасажирів у разі ДТП, у той час
як зони деформації спереду і ззаду автомобіля
розроблені таким чином, щоб поглинути енергію
удару. Керовані єдиним процесором ремені
та багатоступеневі подушки безпеки також
взаємодіють, щоб максимально знизити небезпечні
наслідки для пасажирів під час аварії.

Безпека дітей
У компанії Volvo ми десятиріччями
проводимо різні дослідження та підвищуємо
рівень безпеки дітей в автомобілях. Наш
унікальний підхід полягає в створенні та
проведенні випробувань, що базуються на
реальних дорожньо-транспортних пригодах.
Також ми проводимо випробування дитячих
крісел разом із випробуваннями автомобілів.
Ми пропонуємо широкий асортимент дитячих
сидінь та автокрісел з унікальним рівнем
безпеки.
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МІЦЬ БЕЗ КОМПРОМІСІВ.
Наш високопотужний силовий агрегат T8 Twin Engine
AWD з технологією plug-in hybrid робить XC60 насправді
потужним автомобілем, зокрема завдяки поєднанню
бензинового двигуна з турбонаддувом і прямим
вприскуванням та електричного агрегату. Також він має
найнижчий рівень викидів CO2 у своєму класі.
Поєднання високоефективного чотирициліндрового
двигуна внутрішнього згорання та електричного мотора
забезпечує високу потужність і динаміку, що характерні
для значно більших двигунів, тоді як витрати палива
при цьому — набагато нижчі. Двигун потужністю 303
к.с. приводить у дію передні колеса, а електродвигун
потужністю 87 к.с. – задні, що дає миттєве прискорення та
повний привід у разі потреби.
При використанні лише електропривода ви можете
насолоджуватися безшумним і безпечним для довкілля
керуванням автомобілем. Цей режим ідеально підходить
для щоденних поїздок.
Чотири режими забезпечують точний контроль
силового агрегату автомобіля. У режимі Hybrid
використовуються одночасно бензиновий та електричний
двигуни, для бездоганного балансу між потужністю та
економічністю, в той час як режим Pure використовує

лише електродвигун, зводячи рівень шкідливих викидів
до нуля. Режим Power поєднує повну потужність
бензинового та електричного двигунів, забезпечуючи
найкращу роботу, коли система повного привода постійно
активована. В режимі Individual водій може поєднувати
улюблені елементи кожного з режимів, щоб створити
власний режим відповідно до своїх потреб.
Управління цими функціями просте та інтуїтивно
зрозуміле. Елегантний поворотний перемикач дозволяє
легко змінювати режим. Якщо ви обрали шасі з активною
пневматичною підвіскою, автомобіль автоматично
обирає найкращі налаштування шасі у доповнення до
режиму роботи силового агрегату, дозволяючи вам
насолоджуватися поїздкою в той час, як ваш Volvo
виконує всю важливу роботу.
Заряджання батареї відбувається швидко та просто.
Під час руху батарея заряджається за допомогою
генератора та рекуперативного гальмування. У разі
потреби можна під’єднатися до електромережі чи
зарядної станції.
T8 Twin Engine AWD – це ідеальне поєднання
звичайного силового агрегату з електродвигуном.
Потужність без компромісів.

Селектор перемикання передач у моделях Inscription із двигунами T8 Twin
Engine, B5 AWD та B4 AWD, виготовлений із кришталю Orrefors ®, чудово
пасує до традиційних шведських матеріалів та доповнює сучасний дизайн і
прогресивні технології. Найсучасніша технологія електронного перемикання
передач (shift-by-wire) забезпечує плавну роботу селектора перемикання
передач.

Поєднання потужності бензинового двигуна з турбонаддувом та
електродвигуна з неперевершеним відгуком робить кросовер із двигуном T8
Twin Engine AWD надзвичайно динамічним.
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Дизайн двигуна T8 Twin Engine AWD дарує вам не тільки
ефективність. Керуючи автомобілем, ви одразу відчуєте
збалансованість та помітите, як швидко автомобіль
реагує на рухи керма. Розміщення електродвигуна над
задньою віссю, а акумуляторів уздовж поздовжньої
лінії автомобіля забезпечує бездоганний розподіл ваги
XC60, що є ключовим елементом для гарної керованості.
Розміщення акумуляторів створює низький центр ваги
посередині XC60, що надає авто стабільності, впевненості
та комфорту. Завдяки такому розташуванню акумулятора
об'єм багажного відділення T8 Twin Engine AWD не
змінюється і не відрізняється від об'єму багажного
відділення інших моделей XC60. З самого початку ми
передбачили в конструкції наших автомобілів можливість
використання технологій plug-in, тому керування ними вас
ніколи не розчарує.

T8 Twin Engine AWD | R-Design
707 Crystal White Pearl | 21’ легкосплавні колісні
диски, 5 потрійних спиць
Оздоблення Matt Black Diamond Cut
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КЕРУВАННЯ
БЕЗ КОМПРОМІСІВ.
Ми вважаємо, що автомобіль може бути однаково
чудовим як у керуванні, так і у комфорті. Тому ми створили
модель ХС60, що демонструє баланс між керованістю,
точністю та комфортом.
Це авто чутливо реагує на ваш стиль керування, адже
автомобіль створений для тривалих незабутніх подорожей.
Вдосконалена передня підвіска на подвійних
поперечних важелях і наша інноваційна задня підвіска з
інтегрованою віссю працюють у комплексі, щоб ви могли
контролювати кожний рух.
Ви отримуєте автомобіль, що миттєво реагує на ваші
команди, не жертвуючи комфортом, який ви так цінуєте.
Пневматична підвіска робить XC60 ще комфортнішим,
ізолюючи кузов авто від дороги та компенсуючи нерівності
поверхні. Завдяки підтриманню постійної висоти
пневматична підвіска підвищує стабільність, полегшуючи
керування XC60 та збільшуючи його передбачуваність.
Висота кузова авто регулюється в залежності від режиму
керування та швидкості руху. В режимах Comfort або
ECO кузов опускається на 10-20 мм, при русі на високій
швидкості для зниження витрат пального та шуму. В
режимі Dynamic кузов постійно опущений на 20 мм, щоб
покращити керованість і стабільність авто на дорозі.
Повний привід із технологією Instant Traction™ має ще
більше переваг, підвищуючи стабільність і тягу при русі на
будь-яких дорогах при будь-яких погодних умовах. При
зміні умов руху колеса з найкращим зчепленням отримують
найбільшу потужність, щоб оптимізувати процес керування.
Ви можете обрати один із п’яти режимів водіння, які
дозволять підлаштувати «поведінку» автомобіля відповідно
до вашого настрою і знайти ідеальні налаштування для
дороги, по якій ви пересуваєтеся. Регулювання роботи
двигуна, коробки передач, акселератора і керма змінює
«поведінку» автомобіля, а у випадку з активним шасі
з пневмопідвіскою (опція) – навіть манеру водіння. На
нерівній поверхні режим Off Road полегшує керування
автомобілем XC60 на низьких швидкостях, які необхідні
для проходження ділянок із поганим дорожнім покриттям,
і активує систему Hill Descent Control, щоб зробити
проходження схилів безпечнішим і простішим.

Пневматична підвіска на всіх чотирьох колесах забезпечує винятковий
комфорт керування XC60 – пневматичні амортизатори компенсують
нерівності дороги та забезпечують стабільність автомобіля, незалежно від
навантаження зберігаючи постійну висоту кузова.
З активним шасі можна змінити режим руху та керування автомобілем у
відповідності до вашого настрою і типу дорожнього покриття.
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Volvo XC60 Inscription
Динамічне втілення шведської
розкоші.

Volvo XC60 R-Design
Гострі відчуття від спортивного стилю керування з
чудовою реакцією і контролем.

Volvo XC60 Momentum
Преміальний вигляд та затишний інтер’єр.

Volvo XC60 T8 Polestar Engineered
Оптимізовані ходові характеристики та неймовірна
динаміка керування.

СТВОРІТЬ ШВЕДСЬКИЙ КРОСОВЕР, ЩО ПІДХОДИТЬ САМЕ ВАМ.
Що б ми не робили, наш підхід незмінний – людина
на першому місці. Тож ви маєте свободу і можливість
створити такий автомобіль Volvo, який ідеально
пасуватиме до вашого стилю життя і вашої особистості.
Щоб ваш новий XC60 повністю відповідав вашим
побажанням, ми створили цілу низку опцій, варіантів
комплектації та персоналізації. Навіть у стандартній
комплектації Momentum ваш ХС60 забезпечує вас усім
необхідним для комфортної подорожі. Ви вирішили

Примітка. Наявність комплектацій залежить від ринку. За детальною
інформацією звертайтеся до місцевого дилера Volvo.

порадувати себе вишуканою шведською розкішшю?
Тоді вам прийдеться до смаку Inscription. А якщо вам
до вподоби більш спортивний стиль, як усередині, так
і зовні, зверніть увагу на R-Design. А для надзвичайної
динаміки оберіть вражаючий XC60 T8 Polestar Engineered. Незалежно від ваших смаків можете бути
впевненими, що існує Volvo XC60, що підходить саме для
вас.
Читайте далі і побачите, як виглядає саме ваш XC60.

ЩОБ СТВОРИТИ СВІЙ VOLVO XC60,
ПЕРЕЙДІТЬ НА VOLVOCARS.COM.UA

VO LVO XC60

T6 AWD | Inscription
724 металік Pine Grey| 20’ легкосплавні
колісні диски, 8 спиць
Оздоблення Black Diamond Cut

XC 6 0 INSC R IP T I O N | 4 3

НАЙВИЩИЙ СТУПІНЬ
ВИШУКАНОСТІ.
Ми створили ексклюзивний XC60 Inscription,
щоб задовольнити ваші найвищі очікування від
шведської розкоші. Індивідуальність цього автомобіля
пробуджує відчуття елегантної витонченості. Кожна
деталь була ретельно відібрана, щоб і ви, і пасажири
насолоджувалися вишуканою атмосферою. Витончений
дизайн екстер’єру доповнює розкішний XC60, а
майстерно виконаний інтер’єр зі шкіряними сидіннями
забезпечує достатній простір для спокійного керування.
XC60 Inscription втілює в собі наші найвищі здобутки у
сфері дизайну, який орієнтований передусім на людину.
Коли йдеться про інтелектуальну розкіш, доповнену
неповторним стилем і новим способом мислення,
на думку зразу спадає автомобіль XC60 Inscription –
унікальний у своєму роді, як, власне, і ви.

ЩОБ СТВОРИТИ СВІЙ VOLVO XC60, ПЕРЕЙДІТЬ НА
VOLVOCARS.COM.UA
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Сидіння Comfort з електроприводом і оздобленням з використанням
шкіри, зручні підголівники, унікальні декоративні елементи з натурального
матеріалу Driftwood додають ексклюзивності сучасному розкішному
автомобілю.

Ексклюзивний Volvo XC60 Inscription із розкішними
елегантними дизайнерськими рішеннями та стильними
колісними дисками є справжнім втіленням сучасної
скандинавської розкоші. В салоні вас оточують
натуральні матеріали та виготовлені з найвищою
майстерністю деталі. Це справжнє свято для відчуттів
посилюється завдяки комфортним шкіряним сидінням,
унікальній панелі приладів та декоративним вставкам
з натурального дерева Driftwood. Автомобіль Volvo
XC60 Inscription – це ваше особисте бачення динамічної
розкоші.

Вишукана передня решітка Inscription із
хромованим оздобленням і характерні фари
зі світлодіодним підсвічуванням.

Хромоване оздоблення
нижніх решіток
переднього бампера
та обрамлення
протитуманних ліхтарів
доповнюють елегантний
дизайн передньої
частини XC60 Inscription.
Яскраві декоративні накладки
порогів передніх дверей із
логотипом Inscription.

Подвійні вихлопні труби з хромованими
накладками та яскравим оздобленням
(опція) підсилюють враження від XC60
Inscription.
Виберіть режим руху та
керування автомобілем
за допомогою металевого
селектора із ромбоподібним
оздобленням.

Volvo XC60 Inscription із динамічними і в той же час елегантними 20’
легкосплавними дисками з 8 спицями (доступні для замовлення за додаткову
плату) з фірмовим оздобленням Black Diamond Cut.

Унікальна панель приладів із контрастними швами та оздобленням з
натурального дерева Driftwood підкреслює розкішну атмосферу салону, тоді
як 12-дюймовий дисплей водія з чотирма режимами візуалізації графічної
інформації, а також 9-дюймовий центральний дисплей із сенсорним екраном
дозволять вам завжди залишатися в епіцентрі подій.

Ексклюзивний брелок
дистанційного керування
Inscription зі шкіряним
оздобленням – чудовий
приклад продуманої
скандинавської майстерності
та лаконічного дизайну.

VO LVO XC60

T8 Twin Engine AWD | R-Design
707 Crystal White Pearl | 21’ легкосплавні диски, 5
потрійних спиць
Оздоблення Matt Black Diamond Cut

XC60 R-DESIGN | 47

НАТХНЕННІ МИСТЕЦТВОМ
КЕРУВАННЯ.
Якщо ви любите динамічне керування, версія
XC60 R-Design створена саме для вас. Атлетичний
стиль і точність у контролі автомобіля дарують гострі
відчуття від енергійного керування. Розкіш характерних
дизайнерських рішень розкриває динамічний характер
вашого кросовера Volvo та робить його вигляд ще більш
спортивним і потужним. Дизайн автомобіля привертає
увагу з усіх ракурсів та обіцяє неймовірні враження від
кожної поїздки. Можете не сумніватись – XC60 R-Design
має надзвичайно високий потенціал. Ви відчуєте це
щойно опинитеся в спортивному сидінні R-Design – все,
що оточує, покликане надихати та підтримувати вас під
час керування.

ЩОБ СТВОРИТИ СВІЙ VOLVO XC60, ПЕРЕЙДІТЬ НА
VOLVOCARS.COM.UA
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Автомобіль Volvo XC60 R-Design відрізняється
характерним стилем і потужним виглядом у
русі. Спортивні дизайнерські рішення
екстер’єру R-Design та чорне глянцеве
оздоблення не залишають жодних сумнівів
щодо характеру автомобіля. Спортивні
сидіння R-Design, декоративні вставки з
оздобленням Metal Mesh, оздоблення стелі у
кольорі Charcoal та унікальна панель приладів
(опція) створюють спортивну атмосферу у
салоні, аналогічну тій, як у кокпіті гонщика.
Ідеально налаштоване спортивне шасі
гарантує повний контроль і комфорт під час
керування автомобілем.
Алюмінієві декоративні вставки
Metal Mesh створюють у
салоні вашого XC60 R-Design
атмосферу динамічності та
високих технологій.
Насолоджуйтеся керуванням Volvo XC60 R-Design і завдяки
21’ легкосплавним дискам у кольорі Matt Black з оздобленням
Diamond Cut (доступні для замовлення за додаткову плату)
та спортивному шасі з жорсткими пружинами і потужними
амортизаторами для спортивного керування та плавного
проходження поворотів.

Корпус зовнішніх дзеркал у версії R-Design та віконні рами
у динамічному глянцевому чорному кольорі підкреслюють
спортивний вигляд кросовера.

Подвійні інтегровані вихлопні
труби додають виразного
вигляду авто у русі.

Світлодіодні передні
фари, глянцева чорна
решітка радіатора у
версії R-Design з рамою
з оздобленням Silk Metal
та унікальні глянцеві
чорні нижні зовнішні
решітки підкреслюють
динамічний характер
XC60 R-Design.

Спортивне кермо у версії R-Design оздоблене перфорованою
шкірою та має підкермові перемикачі передач (опція), унікальну
приладову панель (доступна для замовлення за додаткову плату),
12-дюймовий дисплей водія з чотирма графічними режимами
візуалізації.

Інтер’єр автомобіля Volvo XC60 R-Design
включає спортивне кермо у стилі R-Design;
важіль перемикання передач R-Design і
гофрований чохол, оздоблений перфорованою
м'якою шкірою Nappa з контрастними швами;
сидіння Contour з ексклюзивною оббивкою
з нубуку, текстилю або перфорованої м'якої
шкіри Nappa; алюмінієві декоративні вставки
Metal Mesh і панель приладів із контрастними
швами (опція).

VO LVO XC60

T5 | Momentum
714 металік Osmium Grey metallic | 19’
легкосплавні колісні диски, 5 здвоєних спиць
Оздоблення Black Diamond Cut

XC60 MOMENTUM | 51

VOLVO XC60 MOMENTUM.
ХАРАКТЕРНА ПРЕМІАЛЬНІСТЬ
Автомобіль Volvo XC60 Momentum – сміливе
втілення динамічного стилю та можливості, що
дарують свободу. Завдяки прогресивному дизайну та
інтуїтивно зрозумілим технологіям водій та пасажири
кросовера отримують насправді преміальний досвід.
Цей шведський динамічний автомобіль створений, щоб
задовольнити ваші потреби в стилі, комфорті та безпеці.
XC60 Momentum відрізняється виразним сучасним
характером. Наші фірмові світлодіодні фари та
елегантні колісні диски доповнюють преміальний вигляд
автомобіля. А в салоні водія та пасажирів вражають
якісні натуральні матеріали, елегантний дизайн і велика
кількість інноваційних рішень, які підвищують рівень
комфорту.

ЩОБ СТВОРИТИ СВІЙ VOLVO XC60, ПЕРЕЙДІТЬ НА
VOLVOCARS.COM.UA
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Автомобіль Volvo XC60 Momentum уособлює
впевнений скандинавський дизайн.
Преміальність автомобіля підкреслюють металеві
рейлінги на даху з оздобленням Satin Silk, а
світлодіодні фари роблять образ кросовера Volvo
ще більш потужним і презентабельним. У салоні
автомобіля XC60 Momentum вас і ваших пасажирів
оточує продуманий до найменших деталей
комфорт. Приємну атмосферу в салоні посилюють
алюмінієві декоративні вставки з оздобленням
Iron Ore та алюмінієві накладки порогів.

Система Park Assist підтримує
вас під час руху заднім ходом, а
хромовані подвійні вихлопні труби
надають Volvo XC60 Momentum більш
динамічного вигляду.
Стандартний 12,3-дюймовий дисплей водія дозволяє обирати різні графічні
режими візуалізації. Для підвищення якості зображення яскравість екрана
автоматично регулюється в залежності від умов зовнішнього освітлення.

XC60 Momentum з фірмовим
дизайном світлодіодних
освітлювальних передніх фар,
чорна решітка з яскравими
хромованими елементами,
інтегрованими рейлінгами
у кольорі Satin Silk Metal, 19’
легкосплавними дисками
(доступні для замовлення за
додаткову плату) та яскравими
деталями зовнішнього
оздоблення (опція).

Інтегровані металеві рейлінги
у кольорі Satin Silk додають
особливого штриха до
ексклюзивного образу вашого
XC60 Momentum.

Sensus Connect включає великий 9-дюймовий сенсорний центральний
дисплей, функцію голосового керування, USB-роз'єми, інтернет-карти та
високоякісну аудіосистему потужністю 220 Вт із 10 динаміками та функцією
потокового відтворення музики через Bluetooth ®.

Комфортні сидіння
забезпечують чудову
підтримку тіла та мають
сучасне оздоблення з
використанням матеріалів
текстиль/T-Tec.

VO LVO XC60

XC60 POLESTAR ENGINEERED | 5 5
T8 Twin Engine AWD | Polestar Engineered
707 Crystal White Pearl

НЕЙМОВІРНА ДИНАМІКА.
Ми створили Volvo XC60 T8 Polestar Engineered з
єдиною амбітною метою – подарувати вам найвищу
точність у керуванні та захоплюючий досвід.
Щоб цього досягти, ми об’єднали зусилля з
інженерами з Polestar, суббрендом, який випускає наші
електричні автомобілі. Модернізація, орієнтовані на
людину інновації та першокласний рівень безпеки у
поєднанні з ефективністю і надзвичайними ходовими
характеристиками від Polestar гарантують справжню
сучасну динаміку керування.
Ми вдосконалили та сконструювали кожний елемент
таким чином, щоб усі разом вони працювали як єдиний
організм та дарували вам радість від керування. Кожна
деталь, від потужної установки T8 Twin Engine AWD
з технологією plug-in hybrid до ексклюзивного шасі
Polestar Engineered Öhlins та першокласної гальмівної
системи Polestar Engineered Akebono – все працює в
єдиній симфонії для забезпечення оптимальної роботи,
комфортного керування та точного контролю. Легка
вага, характерні колісні диски від Polestar Engineered та
виразний дизайн подарують вам неймовірну точність
і збалансоване керування, яке надовго зарядить вас
позитивними, яскравими емоціями.

ЩОБ СТВОРИТИ СВІЙ VOLVO XC60, ПЕРЕЙДІТЬ НА
VOLVOCARS.COM.UA
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Автомобіль Volvo XC60 T8 Polestar Engineered піднімає точність
керування та ходові характеристики вашого динамічного
шведського кросовера на новий рівень. Силова установка T8
Twin Engine AWD з технологією plug-in hybrid потужністю 318к.с.+
87к.с. та повний привід дарують вам безкомпромісну потужність
й ефективність. Разом із інженерами з Polestar ми оновили
високопродуктивне шасі XC60 і додали жорсткіші пружини від
Polestar та прогресивні технології підвіски від Öhlins – відомого
шведського виробника амортизаторів для гоночних автомобілів
і мотоциклів. Це гарантує точність та збалансованість у
керуванні, а також якісне зчеплення з дорогою на будь-яких
поверхнях. Водночас ви отримаєте гнучкість і комфорт у
керуванні. А гальмівна система Polestar Engineered Akebono
забезпечить безвідмовну роботу гальм в будь-яких умовах.

Гальмівна система Polestar Engineered Akebono має
шестипоршневі супорти та великі вентильовані гальмівні диски
на передніх колесах. Вони створені, щоб максимізувати контроль
та покращити роботу гальм, особливо під час керування в
складних умовах.

Автомобіль Volvo XC60
T8 Polestar Engineered
у кольорі Crystal White
Pearl з 22’ кованими
колісними дисками
Polestar Engineered з
Y-подібними спицями
з оздобленням Black
(опція) та вихлопними
трубами Polestar Engineered із нержавіючої
сталі з чорним
хромовим покриттям
(опція).

Ми розробили шасі Polestar Engineered Öhlins щоб
подарувати вам ідеальний баланс гнучкості, контролю
та комфорту. Сучасні амортизатори Öhlins працюють
сумісно з передніми та задніми пружинами автомобіля
Polestar Engineered, які роблять шасі більш пружним
і зменшують дорожній просвіт. Це забезпечує більш
стійке та збалансоване водіння, а також плавність при
проходженні поворотів завдяки гарному зчепленню.
Для забезпечення стійкого контрольованого
керування технічне розміщення силової установки T8
Twin Engine AWD забезпечує краще розподілення ваги
та низький центр тяжіння.
Динамічний інтер’єр
у кольорі Charcoal в
автомобілі XC60 T8
Polestar Engineered
з сидіннями Comfort,
оздобленими тонкою
шкірою Nappa або
сітчастим текстилем,
із подушками, що
регулюються, і унікальна
панель приладів із
контрастними швами
(опція).

Сучасні майстерно виконані
амортизатори Öhlins гарантують
ідеальне поєднання гнучкості та
комфорту. Унікальна технологія Dual
Flow Valve забезпечує швидшу реакцію
амортизаторів, що дозволяє колесам
та шинам миттєво відновити контакт із
дорожнім покриттям після проходження
нерівностей та ям, підтримуючи при
цьому високий рівень зчеплення.
Насолоджуйтеся спортивним стилем
керування та надзвичайним контролем.

На будь-якій швидкості
керування буде точним,
відгук – миттєвим, а
проходження поворотів –
більш контрольованим.

Ремені безпеки у
золотистому кольорі,
що перегукується
з унікальними
елементами шасі
вашого XC60 T8
Polestar Engineered.

Чудова керованість і виразний вигляд
автомобіля досягнуті і завдяки 22’
кованим колісним дискам Polestar
Engineered з 5 Y-подібними спицями та
оздобленням у кольорі Black (опція),
що мають легку вагу та унікальний
дизайн. 21’ колісні диски входять до
стандартної комплектації цієї моделі.

VO LVO XC60
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КОЛЬОРИ ЕКСТЕР’ЄРУ.
Ми пропонуємо широку палітру кольорів екстер’єру,
що дозволяє вам створити автомобіль Volvo XC60,
який максимально відображає ваш стиль життя та

вподобання. Кожний колір має різні варіації, щоб надати
вашому кросоверу Volvo ще більшого відчуття розкоші та
виразності.

719
Luminous Sand metallic

614
Ice White

707
Crystal White pearl

711
Bright Silver metallic

720
Bursting Blue metallic
(тільки для R-Design)

721
Mussel Blue metallic

723
Denim Blue metallic

714
Osmium Grey metallic

724
Pine Grey metallic

717
Onyx Black metallic

019
Black Stone

722
Maple Brown metallic

725
Fusion Red metallic

СТВОРІТЬ СВІЙ VOLVO XC60 НА САЙТІ VOLVOCARS.COM
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ІНТЕР’ЄР.
Інтер’єр Volvo XC60 був створений, щоб задовольнити всі
ваші побажання. Кожна деталь, кожна лінія, кожна форма
свідчать про прагнення наших дизайнерів створити простір, в
якому б ви могли тримати все під контролем, не докладаючи
зайвих зусиль. Ви можете обрати між двома варіантами
сидінь: розкішні або спортивні. Для інтер’єру також доступні
різноманітні кольори, варіанти оздоблення та декоративних
елементів (включно з оздобленням стелі у кольорі Blond
або Charcoal), які можна компонувати відповідно до ваших
вподобань.

Сидіння Comfort з оздобленням
із текстилю/матеріалу T-tech у
кольорі Charcoal в салоні у кольорі
Charcoal
R300

Сидіння Comfort оздоблені перфорованою м’якою
шкірою Nappa у кольорі Blond у салоні в кольорі Blond/
Charcoal, є килимки у кольорі Charcoal UC00

Шкіряні сидіння у кольорі Amber у салоні в
кольорі Charcoal RA20
Оздоблення Metal Mesh Aluminium
Декоративне
оздоблення Driftwood
Оздоблення Iron Ore Aluminium

Сидіння з оздобленням із використанням
шкіри/Текстилю Light Open Grid у салоні в
кольорі Slat, Charcoal, RGAR

Сидіння Contour

Шкіряне сидіння Comfort у кольорі Maroon Brown у салоні в кольорі Charcoal interior, RA30

Сидіння з оздобленням із використанням м’якої шкіри Nappa/текстилю Graphite
Open Grid у кольорі Charcoal у салоні в кольорі Charcoal, RG0R
(тільки для Polestar Engineered)
ДЕТАЛЬНІШЕ VOLVOCARS.COM.UA
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КОЛІСНІ ДИСКИ.

19’, 5 здвоєних спиць,
Оздоблення Black Diamond Cut

Те, які колісні диски ви обираєте, теж має вплив на зовнішній вигляд
і характер вашого кросовера. Ми пропонуємо широкий асортимент
персоналізованих колісних дисків, розроблених та протестованих
компанією Volvo Cars, які ідеально пасуватимуть саме для вашого
автомобіля XC60. Рішучі, елегантні чи спортивні, з оздобленням
у сріблястому кольорі чи виразним дизайном у стилі Diamond Cut,
розміром до 22’ – вибір за вами.

22’, 10 Y-подібних спиць*
Оздоблення Black Diamond Cut

Ковані 22’, 5 Y-подібних спиць*
Оздоблення Black Polished Forged, 1152
(тільки для Polestar Engineered)

*Потрібен розширювач колісної
арки у колір кузова.

18’, 5 здвоєних спиць,
Оздоблення Black Diamond Cut, 1098

22’, 5 здвоєних спиць*
Оздоблення Matt Black Diamond Cut

20’, 8 спиць
Оздоблення Black Diamond Cut

19’, 10 спиць
Оздоблення Black Diamond Cut

18’, 5 здвоєних спиць,
Оздоблення у кольорі Silver

21’, 5 потрійних спиць
Оздоблення Matt Black Diamond Cut

20’, 5 здвоєних спиць,
Оздоблення Tech Black Diamond Cut

19’, 5 здвоєних спиць,
Оздоблення Matt Black Diamond Cut

18’, 5 Y-подібних спиць,
Оздоблення у кольорі Silver

ЩОБ ПЕРЕГЛЯНУТИ ВЕСЬ АСОРТИМЕНТ КОЛІСНИХ ДИСКІВ ДЛЯ ВАШОГО VOLVO XC60,
ПЕРЕЙДІТЬ НА VOLVOCARS.COM.UA
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АКСЕСУАРИ.
ДОДАЙТЕ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ СВОЄМУ VOLVO XC60.
Стильні аксесуари від Volvo ідеально доповнять
ваш новий кросовер XC60. Комплект аксесуарів для
стилізації екстер’єру підкреслить ексклюзивність та
індивідуальність автомобіля незалежно від того, яку
комплектацію ви оберете.
Накладка з нержавіючої сталі, яка огинає периметр
нижнього краю бампера, надає вигляду фронтальної
частини автомобіля рішучості та впевненості. Дефлектор
з нержавіючої сталі та інтегровані подвійні вихлопні труби
у задній частині надають автомобілю потужного вигляду.
Ці захисні пластини для бампера мають чудовий вигляд
і захищають від пошкоджень під час завантаження чи
вивантаження багажу.

T8 Twin Engine AWD | R-Design
707 Crystal White Pearl | 22’ легкосплавні колісні диски, 5 здвоєних спиць
Оздоблення Matt Black Diamond Cut.

Дизайн 22’ колісних дисків поєднує в собі витончені та
чіткі форми в стилі high-tech. Колеса з п'ятьма подвійними
спицями та з десятьма Y-подібними спицями мають
оздоблення Black Diamond Cut, що створює вражаючий
контраст між темними та яскравими елементами.
Розширювачі колісних арок у кольорі кузова закривають
колеса збільшеної ширини та допомагають створити
більш потужне візуальне враження.
Щоб підтримувати цей потужний вигляд протягом року,
виберіть 20’ зимові колісні диски для зимового комплекту
шин.

Оздоблення автомобіля Volvo XC60 у версії R-Design у поєднанні із набором аксесуарів для стилізації підкреслює атлетичний спортивний дизайн авто. Вдало
підібрані елементи з нержавіючої сталі контрастують з кольором кузова та оригінально доповнюють сріблясте обрамлення зовнішніх дзеркал. Це чудовий
спосіб надати індивідуальності вашому автомобілю. 22’ колісні диски з 5 здвоєними спицями з виразним оздобленням Matt Black Diamond Cut додають рішучого
спортивного характеру вашому кросоверу Volvo XC60 R-Design.

ДЕТАЛЬНІШЕ НА VOLVOCARS.COM.UA
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ШВЕДСЬКА РОЗКІШ У ВАШОМУ СТИЛІ.
XC60 Inscription – це втілення елегантної шведської
розкоші. Щоб створити вражаючий кросовер із
індивідуальним характером, пропонуємо вам широкий
асортимент аксесуарів для стилізації екстер’єру.
Накладка на передній бампер і дефлектор заднього
бампера з нержавіючої сталі у поєднанні з інтегрованими
подвійними вихлопними трубами та розширювачами

колісних арок кольору кузова підкреслять
ексклюзивність і потужність вашого автомобіля. А
великі 22’ легкосплавні диски з 10 Y-подібними спицями
посилять впевнений образ вашого елегантного XC60
Inscription – ідеальна гармонія з дизайнерськими
аксесуарами для стилізації екстер’єру з нержавіючої
сталі.

T6 AWD | Inscription
724 Pine Grey metallic | Комплект аксесуарів для стилізації екстер’єру з передніми та задніми накладками з нержавіючої сталі |
22’ легкосплавні колісні диски з 10 Y-подібними спицями та оздобленням Black Diamond Cut

Наші нові 22’ колеса – найбільші з усіх, що були створені нами для серійних автомобілів, зроблять ваш XC60 візуально ще більш потужним і помітним. Накладка
переднього бампера і дефлектор заднього бампера з інтегрованими подвійними вихлопними трубами виготовлені з нержавіючої сталі.

VO LVO XC60

НА ВСІ ВИПАДКИ ЖИТТЯ
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Дитяче сидіння з легким доступом
(0-18 кг)

Дитяче автокрісло, бустер зі спинкою і
підголівник з оздобленням з використанням
шкіри/нубуку

Створіть свій Volvo XC60, що ідеально
пасуватиме до вашого способу життя, за
допомогою аксесуарів, які створені з думкою про
вас і ваш автомобіль.
Глянцевий тримач для iPad® дозволяє
пасажирам на задньому сидінні дивитися
відео, читати або грати в ігри під час поїздки. А
спеціальний медіасервер дозволяє пасажирам
насолоджуватися розважальним контентом,
який дуже різноманітний і легко доступний для
відтворення на їхніх мобільних пристроях.
Дитячі автокрісла для дітей віком до 10 років
поєднують комфорт і безпеку найвищого рівня
та ідеально пасують до інтер’єру вашого Volvo.
За допомогою спеціальної сталевої решітки
забезпечується міцний бар'єр між багажним
відділенням і салоном. Дитяче сидіння,
що встановлюється проти напрямку руху
автомобіля.

Ключ Red Key

Тримач для iPad ® для задніх
сидінь.

Дитяче сидіння для
немовлят.

Захисна сталева решітка.
Дитяче сидіння з бустером.

Килимки для багажного відсіку.

VO LVO XC60
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Додатковий багажник на дах .
Додатковий багажник на дах

МАКСИМАЛЬНА
ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ,
КОЛИ ЦЕ ПОТРІБНО
Висувний фаркоп

Додайте зовнішні аксесуари, щоб досягти максимальної
функціональності кросовера Volvo ХС60. Ці аксесуари
мають привабливий вигляд, бездоганно функціонують
та значно полегшать вам життя, адже тепер ви зможете
брати с собою все необхідне спорядження, а високий
рівень комфорту, стилю та безпеки залишиться
незмінними. Легкий багажник на дах встановлюється на
спеціальні тримачі та забезпечує 350 літрів додаткового
простору для перевезення багажу та спорядження.
Завдяки спеціальному фаркопу можна перевозити
вантаж і за допомогою причепа. Коли в цьому немає
потреби, фаркоп складається і стає непомітним.

Передні та задні бризковики

Тримач для велосипедів

Накладка на бампер

Пороги зі спеціальним підсвічуванням

VO LVO XC60

T8 Twin Engine AWD | R-Design
707 Crystal White Pearl | 21" легкосплавні диски,
5-потрійних спиць
Оздоблення Matt Black Diamond Cut
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ЗРОБІТЬ ПОТУЖНИЙ ВИБІР.
Ми створили новий XC60 з єдиною метою: запропонувати
вам кросовер, який ідеально пасуватиме до вашого стилю
життя і вашої особистості. Авто, що задовольнить ваше
прагнення до динамічного водіння в оточенні витонченого
комфорту і сміливого дизайну, сконструйоване з турботою
про людей та світ, в якому ми живемо. Автомобіль із
інтуїтивно зрозумілим управлінням, що спрощує життя і
приносить задоволення кожного дня.
У серці вашого XC60 динамічний та ефективний
силовий агрегат. Незалежно від того, який двигун
оберете, ви отримаєте всі переваги інноваційних
технологій, які забезпечують миттєвий відгук і плавність
руху. Ми гарантуємо низькі рівні споживання пального та
викидів CO2. Наші силові установки повністю відповідають
найвищим стандартам і вимогам щодо викидів
відпрацьованих газів.

Наша лінійка силових установок складається з
найсучасніших дизельних і бензинових двигунів у
поєднанні з 8-ступеневими АКПП Geartronic™ або
унікальною 6-ступеневою механічною коробкою передач.
Повнопривідна технологія AWD з миттєвим відгуком теж
надає багато переваг, підвищуючи стабільність руху та
тягове зусилля на будь-яких дорогах та при будь-яких
погодних умовах. Нові м’які гібридні силові установки
забезпечують ще вищий рівень ефективності та паливної
економічності. Для поєднання потужності та ефективності
варто обрати силові установки T8 Twin Engine AWD з
технологією plug-in hybrid.
Зробіть свій вибір та отримуйте насолоду від кожної
поїздки.

T8 Twin Engine AWD

B5 AWD

Силова установка T8 Twin Engine AWD з технологією plug-in hybrid дарує
захопливий досвід керування з безкомпромісною ефективністю. Поєднання
потужного бензинового двигуна з електродвигуном забезпечує потужність 303
к.с.+ 87 к.с / 400 Нм + 240 Нм. Йдеться і про неймовірні ходові характеристики на
будь-яких дорогах і нульові викиди під час щоденних поїздок по місту, а також
можливість використання комбінованого режиму в разі потреби.

Потужна електрифікована «м’яка» гібридна установка потужністю 235 к.с./480
Нм підтримує дизельний двигун, вивільняючи енергію, що накопичується під
час гальмування. Тож ви отримуєте надзвичайні ходові характеристики та
ефективне керування з низькими показниками викидів СО2. Доступна у версії з
8-ступеневою автоматичною КПП Geartronic™ та повним приводом.

T6 AWD
Цей високопотужний бензиновий агрегат на 310 к.с./400 Нм має чудові динамічні
характеристики руху і демонструє високу ефективність. Поєднання технології
турбонаддуву та 8-ступеневої плавної автоматичної коробки передач Geartronic™ забезпечує точний контроль автомобіля під час руху.

T5
T5 AWD
Бензиновий двигун T5 AWD потужністю 250 к.с. / 350 Нм демонструє чудовий
відгук як на міських дорогах, так і на автомагістралі. Цей довершений агрегат
при потребі гарантує неймовірний рівень потужності та чудову керованість
на будь-яких дорогах завдяки автоматичній 8-ступеневій КПП Geartronic™ та
повному приводу.

T4
З силовою установкою потужністю 190 к.с./300 Нм ви зможете насолоджуватися
плавним і надзвичайно ефективним керуванням та миттєвим відгуком. Повний
контроль у керуванні авто гарантують оптимізований турбонаддув із високими
показниками крутного моменту як на низьких, так і помірних оборотах, та
автоматична 8-ступенева КПП Geartronic™.

B4 AWD
Модернізована електрифікована дизельна установка B4 AWD потужністю 190
к.с./400Нм у поєднанні з «м’якими» гібридними технологіями гарантує надзвичайно
ефективне та впевнене керування і низькі показники викидів СО2. Доступна у версії з
8-ступеневою автоматичною КПП Geartronic™ та повним приводом.

D4
D4 AWD
Сучасний дизельний силовий агрегат D4 AWD потужністю 190 к.с. / 400 Нм
дозволяє отримувати більше, витрачаючи менше. У комплексі з динамічним
повним приводом і 8-ступеневою автоматичною КПП Geartronic™ або
6-ступеневою механічною коробкою передач D4 AWD призначений для того, щоб
дарувати вам досвід ефективного та впевненого керування.

D3
Ми створили дизельну силову установку D3 потужністю 150 к.с./350 Нм,
щоб подарувати вам найкраще поєднання паливної економічності, ходових
характеристик та оптимізації руху. D3 доступна з унікальною 6-ступеневою
механічною коробкою передач – чудовий партнер для будь-яких подорожей.

Примітка. TНаявність силових установок залежить від ринку. За детальною
інформацією звертайтеся до місцевого дилера Volvo.
ДЕТАЛЬНІШЕ НА VOLVOCARS.COM.UA
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Тип двигуна:

Силова установка з
технологією plug-in
hybrid з 2,0-літровим
4-циліндровим бензиновим
двигуном з компресором
і турбонаддувом та
електродвигуном
1478

2117

2117

Polestar Engineered

1655

1902

1902

4688

Коробка перемикання передач:

1659

1655

951

1430

Максимальна вихідна потужність, кВт (к. с.) при об./хв.:

Максимальний крутний момент, Нм при об./хв.:

T8 Twin Engine AWD
Силова установка з
технологією plug-in
hybrid з 2,0-літровим
4-циліндровим бензиновим
двигуном з компресором
і турбонаддувом та
електродвигуном
1658

8-ступенева автоматична
8-ступенева автоматична
1659
1055 1902 2117
коробка перемикання
коробка перемикання
передач Geartronic™
передач Geartronic™

B5 AWD

T6 AWD
2,0-літровий 4-циліндровий
бензиновий двигун
з компресором і
турбонаддувом

8-ступенева автоматична
коробка перемикання
передач Geartronic™
216

Двигун внутрішнього
згоряння: 233 (318) 5800-6100

Двигун внутрішнього
згоряння: 223 (303) 6000

Електричний мотор: 65 (87)
7000

Електричний мотор: 65 (87)
7000

1659

Двигун внутрішнього
згоряння: 430/4500

Двигун внутрішнього
згоряння: 400/2200–4800

2117

1902

B4 AWD

D4 AWD

Тип двигуна:

2,0-літровий 4-циліндровий
дизельний двигун з
подвійним турбонаддувом
і безпосереднім
вприскуванням

2,0-літровий 4-циліндровий
дизельний двигун з
подвійним турбонаддувом
і безпосереднім
вприскуванням

2,0-літровий 4-циліндровий
дизельний двигун з
подвійним турбонаддувом
і безпосереднім
вприскуванням

Коробка перемикання передач:

8-ступенева автоматична
коробка перемикання
передач Geartronic™

8-ступенева автоматична
коробка перемикання
передач Geartronic™

8-ступенева автоматична
коробка перемикання
передач Geartronic™

Максимальна вихідна потужність, кВт (к. с.) при об./хв.:

173 (235) 4000

145 (197) 4000

140 (190) 4250

Максимальний крутний момент, Нм при об./хв.:

480/1750–2250

420/1750–2750

400/1750–2500

Час прискорення 0-100 км/год. в секундах, АКПП:

–/7,1

–/8,3

8,8/–

Максимальна швидкість, км/год., АКПП

–/220

–/

205/–

Паливний бак, літрів:

71

71

71

Об'єм багажника, літрів (V211-2):

505

505

505

Екологічна класифікація:

Euro 6

Euro 6

Електричний мотор:
240/0–3000

Електричний мотор:
240/0–3000

Час прискорення 0-100 км/год. у секундах, АКПП:

5,4

5,5

5,9

Тип шин*:

A

B

C

A

B

C

A

B

C

Максимальна швидкість, км/год., АКПП:

230

230

230

NEDC**, витрати пального, літри/100 км, змішаний цикл:

–/5,6

–/5,8

–/5,9

–/5,6

–/5,8

–/5,9

5,3/–

5,4/–

5,5/–

Паливний бак, літрів:

70

70

71

NEDC**, викиди CO2 г/км:

–/142

–/147

–/151

–/142

–/147

–/151

139/–

142/–

145/–

Об'єм багажника, літрів (V211-2):

468

468

505

WLTP***, витрати пального, літри/100 км, змішаний цикл:

–/6,1–7,2

–/6,1–7,2

6,3–7,2/–

Екологічна класифікація:

Euro 6

WLTP***, викиди CO2 г/км:

–/159–187

–/159–187

164–188/–

Тип шин*:

A

Euro 6
B

C

A

Euro 6
B

C

A

B

C

NEDC**, витрати пального, літри/100 км, змішаний цикл:

2,0

2,1

2,2

1,8

2,0

2,3

7,5

7,6

7,8

NEDC**, викиди CO2 г/км:

45

48

50

42

47

52

174

177

181

NEDC**, пробіг км, повністю електричний режим
(комбінований цикл):

49

46

44

54

51

47

–

–

–

WLTP***, витрати пального, літри/100 км, змішаний цикл:

2,1–2,6

2,3–3,0

WLTP***, викиди CO2 г/км:

57–70

53–69

202–229

WLTP***, пробіг км, повністю електричний режим (еквівалент
AER, комбінований цикл) WLTP***, пробіг км, повністю

42–46

44–54

8,9–10,1

T5 AWD
Тип двигуна:

T5

Euro 6

D4

D3

Тип двигуна:

2,0-літровий 4-циліндровий
дизельний двигун з
подвійним турбонаддувом
і безпосереднім
вприскуванням

2,0-літровий 4-циліндровий
дизельний двигун з
подвійним турбонаддувом
і безпосереднім
вприскуванням

Коробка перемикання передач:

6-ступенева механічна
коробка перемикання
передач або 8-ступенева
автоматична коробка
перемикання передач
Geartronic™

6-ступенева механічна
коробка перемикання
передач

T4

2,0-літровий 4-циліндровий
бензиновий двигун з
турбонаддувом.

2,0-літровий 4-циліндровий
бензиновий двигун з
турбонаддувом.

2,0-літровий 4-циліндровий
бензиновий двигун з
турбонаддувом.

Максимальна вихідна потужність, кВт (к. с.) при об./хв.:

140 (190) 4250

110 (150) 4250

8-ступенева автоматична
коробка перемикання
передач Geartronic™

8-ступенева автоматична
коробка перемикання
передач Geartronic™

8-ступенева автоматична
коробка перемикання
передач Geartronic™

Максимальний крутний момент, Нм при об./хв.:

400/1750–2500

350/1500–2500

Час прискорення 0-100 км/год. в секундах, АКПП:

8,8/8,4

10,2/–

Максимальна швидкість, км/год., АКПП:

205/205

190/–

Максимальна вихідна потужність, кВт (к. с.) при об./хв.:

184 (250) 5500

184 (250) 5500

140 (190) 5000

Паливний бак, літрів:

71

71

Максимальний крутний момент, Нм при об./хв.:

350/1800–4800

350/1800–4800

300/1600–4000

Об'єм багажника, літрів (V211-2):

505

505

Час прискорення 0-100 км/год. в секундах, АКПП:

6,8

6,9

7,9

Екологічна класифікація:

Euro 6

Максимальна швидкість, км/год., АКПП:

220

210

205

Тип шин*:

A

B

C

A

B

C

Паливний бак, літрів:

71

71

71

NEDC**, витрати пального, літри/100 км, змішаний цикл:

4,9/4,9

5,0/5,0

5,1/5,1

5,0/–

5,1/–

5,2/–

Об'єм багажника, літрів (V211-2):

505

505

505

NEDC**, викиди CO2 г/км:

129/129

132/132

135/135

131/–

133/–

136/–

Екологічна класифікація:

Euro 6

Euro 6

Euro 6

WLTP***, витрати пального, літри/100 км, змішаний цикл:

5,8–6,6/5,9–6,7

5,8–6,7

WLTP***, викиди CO2 г/км:

151–173/155–176

152–175

Коробка перемикання передач:

Тип шин*:

A

B

C

A

B

C

A

B

C

NEDC**, витрати пального, літри/100 км, змішаний цикл:

7,3

7,5

7,7

7,1

7,2

7,3

7,1

7,2

7,3

NEDC**, викиди CO2 г/км:

169

173

178

165

167

169

165

167

169

WLTP***, витрати пального, літри/100 км, змішаний цикл:

8,7–9,7

8,3–9,4

8,3–9,4

WLTP***, викиди CO2 г/км:

196–219

189–212

189–212

Оптимізація Polestar Engineered. Оптимізація Polestar Engineered – це програмне забезпечення, яке дарує вам точність і збалансованість у керуванні автомобілем. Разом із інженерами Polestar ми оптимізували такі важливі
характеристики, як ефективність двигуна в діапазоні середніх обертів, перемикання передач та реакція дросельної заслінки. Щоб отримати всі переваги від програмного забезпечення з оптимізацією від Polestar Engineered, ми
рекомендуємо придбати селектор вибору режимів керування (опція).
Примітка: SДеяка інформація у цій брошурі може бути неточною через зміни у технічних характеристиках продукції, що могли вноситися з моменту публікації цього видання. Описане чи продемонстроване на ілюстраціях обладнання
може бути доступним за додаткову плату. Перед замовленням просимо вас уточнити актуальну інформацію у офіційного дилера Volvo. Виробник залишає за собою право у будь-який час і без попередження змінювати ціни, палітру
кольорів, варіанти оздоблення та доступних матеріалів, технічні характеристики тощо.

Euro 6

* The tyre class is based on the EU tyre labelling for fuel efficiency ratings based on the tyre’s rolling resistance.
**NEDC (The New European Drive Cycle) is the test procedure for fuel consumption and CO2 emissions that was used before September 1, 2018. For newer cars, the NEDC figures are derived from WLTP data.
***WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) has replaced NEDC as from September 1, 2018. WLTP is a much more realistic test procedure for fuel consumption and CO2 emissions. Due to more realistic test conditions and by taking car
specific configurations into account, WLTP will show higher figures than NEDC and better reflect everyday normal driving.
Selective Catalytic Reduction for reduced emissions of nitrogen oxides (NOX). The diesel engine has a system – Selective Catalytic Reduction (SCR) – that further reduces n
 itrogen oxides by up to 90% using an additive called DEF (Diesel Exhaust
Fluid), such as AdBlue ®. The tank containing this fluid is filled up at every service, but might also need to be refilled between services. You can easily do it yourself, for example when refuelling at a service station. The filler pipe is just beside the diesel filler
pipe.
®
AdBlue is a registered trademark of the Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA)
All technical data may be subject to change. Please talk to your Volvo Car dealer for the latest information.
NB. The engine programme may vary from country to country.
Примітка. Наявність двигунів може змінюватися залежно від ринку. За детальною інформацією звертайтеся до місцевого дилера Volvo.

VO LVO XC60

КОЛЕКЦІЯ LIFEST YLE

ЗАПРОШУЄМО ДО VOLVO CAR
LIFESTYLE COLLECTION.
Колекція Lifestyle – це широкий вибір аксесуарів на всі випадки життя: від
шведського кришталю і майстерно виготовлених шкіряних сумок до одягу,
годинників та інших вишуканих товарів. Ознайомтеся з повним асортиментом
товарів з колекції Lifestyle на сайті collection.volvocars.com

VOLVOCARS.COM.UA

