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A Volvo fejlesztőit immár több mint 60 éve az az elv vezérli, hogy
az általuk tervezett kombi modellek könnyebbé tegyék az emberek
életet. Ugyanez az elv határozta meg a vadonatúj V60 fejlesztési
programját is. Ez egy olyan autó, amelyben a modern skandináv
dizájn ultramodern innovációkkal párosul, és ezáltal mindig azt tudja
nyújtani, amire Önnek szüksége van. De a V60 nem csupán alkalmazkodik az Ön aktív életmódjához, hanem még élvezetesebbé is
teszi mindennapjait.
Elegáns, sportos, tágas és sokoldalú – íme a Volvo kombik új
generációja. Üdvözli Önt a vadonatúj Volvo V60.

VOLVO V60

MIÉRT FONTOS
AZ INNOVÁCIÓ?
Nálunk az újítások középpontjában is az ember áll. Minden autónk, minden
technológiánk és minden formatervünk fejlesztését az motiválja, hogy jobbá és
egyszerűbbé tegyük az Ön életét.
A kiinduló pont mindig a vásárlói igények felmérése – mert ha megismerjük Önt,
és ezzel vágyait és elvárásait is, akkor olyan termékekkel tudunk megjelenni a
piacon, amelyekre Önnek valóban szüksége van. Ez az emberközpontú innováció
lehetővé teszi, hogy segítsünk megoldani a modern életmód komplex problémáit
és kihívásait, és ezzel egyszerűbbé és kényelmesebbé tegyük az Ön életét.
Ezért hosszú távban gondolkodunk, és jelentős lépéseket teszünk az autózás
jövőjének alakításában. Elköteleztük magunkat például amellett, hogy 2019-től
minden új modellünk hajtáslánca elektromotort is tartalmazzon, amivel a világ
legsokrétűbb hibrid és elektromos hajtású modellválasztékát kínáljuk majd. Mi
vagyunk az első nagy prémiumkategóriás márka, amely ezt a fejlődési irányt tűzte
maga elé – és ezzel új fejezetet nyitunk az autózás történetében.
Emellett folytatjuk kényelmi technológiáink fejlesztését és a mobil internetes
kapcsolatot kihasználó fedélzeti szolgáltatások bővítését. Célunk, hogy 2025‑re
minden új Volvo modell évente egy hét extra szabadidővel ajándékozza meg
tulajdonosát. Ezt az internetes szolgáltatások és az autóhoz való hozzáférés terén
tervezett innovációink teszik majd lehetővé. A több személy által is használható
virtuális kulcs például forradalmasítani fogja az autó használatot.
Természetesen kiforrott jövőképünk van a biztonsági technológiák fejlesztésével
kapcsolatban is. Meggyőződésünk, hogy a 2020 után gyártott Volvo modellekben
már senkinek sem kell meghalnia vagy súlyos sérülést szenvednie. Több évtizedes
tapasztalatunk és a valós balesetek elemzéséből szerzett tudásunk révén ugyanis
olyan biztonsági újításokat tudunk bevezetni, amelyek még nagyobb védelmet
nyújtanak a Volvók utasainak.
Ezek a célkitűzések határozzák meg vállalatunk egész tevékenységét. A jövőt
abban látjuk, hogy minden innovációinkkal Önt, a vásárlót szolgáljuk.

VOLVO V60

EMLÉKKÉ VÁLÓ PILLANATOK
Az élet az élményekről szól. Arról, hogy minden pillanatát emlékezetessé tegyük. A nyugalom, a szabadság vagy a bizalom pillanatait,
amelyekből azután életre szóló emlékek válnak.
Sokoldalúságával, intuitív technológiáival és vezetési dinamikájával a V60 olyan autó, amely része lesz élete múló és emlékezetes
pillanatainak is. Egy autó, amely nemcsak követi, hanem elébe is
megy az Ön életmódjának.
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fekete Diamond Cut könnyűfém keréktárcsák

VOLVO V60

MAGABIZTOS
SKANDINÁV DIZÁJN
A V60 karosszériájának letisztult és céltudatos vonalvezetése a
klasszikus skandináv dizájn megtestesülése. Dinamikus, elegáns,
megfontolt – olyan autó, amely magabiztosságot sugároz.
Az arányok egyensúlya első pillantásra érzékelhető. Az orr-részt
a konkáv hűtőmaszk és a jellegzetes mintájú LED fényszórók uralják. A finom ívű tető áramvonalas spoilerben végződik, és a plaszti-

kus oldalajtók is az autó sportos karakterét erősítik. A tetőt mintegy
ellenpontozza a nagy oldalablakok alsó íve, a széles csomagtérajtó
pedig a praktikumról árulkodik.
A hátsó ablak két oldalán felfutó LED-es lámpák a klasszikus
Volvo formavilágot idézik, de a vadonatúj V60-ban ezek a klasszikus
formaelemek is új értelmezést nyernek.
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VOLVO V60

A LUXUS ÉRINTÉSE
A V60 utastere minden részletében a skandináv dizájn és a
svéd mestermunka hírnevét öregbíti. A letisztult, sallangmentes stílus a forma és funkció tökéletes ötvözetét nyújtja. A minőségi anyagok és az aprólékosan kidolgozott részletek – mint például a csiszolt
fém burkolatú forgókapcsolók és a műbőrrel borított műszerfal
(opció) – minden szempontból luxuskörnyezetet teremtenek, ahol a
Volvo legendásan kényelmes ülései és a többzónás klímaberendezés révén hosszú távon sem fárasztó az utazás.
Az első ülések tág határok között állíthatók, és mivel az emberi
test formáját követik, kiválóan megtámasztják a vezetőt és az első
utast. De a hátul ülőknek sincs okuk panaszra, mert a kontúros ülések előtt tágas lábtér áll rendelkezésükre.
A hatalmas sötétített üveg panorámatető (opció) az egész
utasteret fénnyel árasztja el, míg erős napsütésben elektromosan
működtethető roló segít megakadályozni az utastér felmelegedését.
A négyzónás klímaberendezéssel a vezető és az első utasa, illetve a
hátsó szélső üléseken utazók is a maguk számára legkellemesebb
hőmérsékletet és ventilátorsebességet állíthatják be, a CleanZone
technológia pedig a szellőzőrendszeren át beáramló külső levegőből kiszűri a port, a pollent és más részecskéket, és nem engedi be
a kellemetlen szagokat sem.
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Az elegáns, függőleges szellőzőrostélyokat ezüst színű keret veszi körül, az állító
gomb pedig csiszolt fém burkolatot kap. A műszerfal skandináv természetet idéző Driftwood fa
dekorbetétei a Volvo svéd gyökereire utalnak. A látványos dekorbetétek felülete tapintásra is
a természetes anyag benyomását kelti.

A svéd kézműves munka és a minőségi anyagok a V60 utasterének fontos
jellemzői. A T8 hibrid modell elegáns
kristályüveg váltógombja például a svéd
Orrefors® műhelyben, kézi munkával, de a
legmodernebb dizájn alapján készül.

A tágas és világos utastérben
mindenki kellemes körülmények között
utazhat, és közben gyönyörködhet a
mesteri kivitelezésben.
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A SOKOLDALÚSÁG ELEGANCIÁJA
Egy autó a jól átgondolt, praktikus részletektől lesz igazán jól
használható: a V60 tervezői számára ezért a luxus mellett a sokoldalúság is alapkövetelmény volt.
A csomagteret minden irányból szinte teljesen sík falak határolják. Sehol nem türemkedik be a hátsó felfüggesztés, így a térfogata alapján a kategória egyik legjobbjának számító rakodótér
nagyon jól ki is használható. Az elektromos csomagtérajtó a táv
vezérlőn, a műszerfalon és az ajtón levő gombokkal nyitható, illetve
zárható, de a kulcsnélküli nyitás funkcióval felszerelt modelleknél
elég, ha elhúzza a lábát a hátsó lökhárító alatt, és már nyílik is a

csomagtérajtó – ami különösen kényelmes akkor, ha mindkét keze
tele van csomagokkal.
A csomagtérben további apró részletekkel igyekszünk egyszerűbbé tenni az életét. A padlóból kihajtható elválasztó segít megakadályozni, hogy a csomagok menet közben csúszkáljanak, a két
horogra pedig felakaszthatja a bevásárló táskákat, hogy tartalmuk
ne guruljon szét.
A hátsó üléstámlák egyetlen gombnyomással ledönthetők – a
csomagtér felől is, így ha több rakodótérre van szüksége, nem kell
az oldalajtókon át bajlódnia az ülésekkel.
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MAGÁVAL RAGADÓ
ÉLMÉNY
Attól a pillanattól kezdve, hogy elhelyezkedik a kényelmes vezetőülésben és beindítja a motort, érezni fogja, hogy ez az autó vezetésre termett. A komfort ülések tág határok között állíthatók, így
mindenki könnyen megtalálja az optimális, hosszú úton is pihentető
üléspozíciót. Az opcióként választható kagylósított sport ülések –
amelyekhez kihúzható combtámasz is tartozik – még határozottabb
oldaltámaszt nyújtanak, így éles kanyarokban sem csúsznak el
bennük az utasok.
A futóművet és a felfüggesztést is a jó kezelhetőség és a lendületes menetdinamika jegyében tervezték. A kettős keresztlengőkaros első felfüggesztés révén az eső kerekek mindig biztosan
tapadnak az útfelülethez, míg a többlengőkaros hátsó felfüggesztés
keresztben elhelyezett kompozit laprugóját úgy hangolták, hogy a
sportos és dinamikus kezelhetőség mellett is megmaradjon a kiváló
gördülési kényelem. A korszerű, alacsony fajsúlyú anyagok csökkentik az autó össztömegét, és ezzel javítják a menetdinamikát.
Mindez azt jelenti, hogy a V60 magabiztos úttartású és kiválóan
kezelhető autó, anélkül, hogy ezért az utazási kényelem terén kompromisszumot kellene kötnie.
Az opcióként választható aktív futóművel Ön állíthatja be a
felfüggesztés feszességét, míg a négy vezetési móddal a motor, a
sebességváltó, a gázpedál és a kormánymű viselkedését szabályozhatja. Ha az Individual módot választja, a beállításokat egyéni
ízlése szerint finomhangolhatja. De bármelyik beállítást választja is,
a Volvo V60-ban nem fog csalódni – sem az autópályán, sem pedig
a kanyargós hegyi utakon.

A V60-ban alkalmazott korszerű műszaki megoldások izgalmas és élvezetes vezetési
élményt nyújtanak. A sportkocsikhoz hasonló kettős keresztlengőkaros első felfüggesztésnek köszönhetően az autó minden helyzetben precízen reagál a kormánymozdulatokra.
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Hatékony teljesítmény
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TELJESÍTMÉNY
ÉS HATÉKONYSÁG
A legnagyobb teljesítményű T8 Twin Engine hálózatról is tölthető
hibrid modellünk intelligens teljesítmény-vezérlése minden helyzethez kitűnően alkalmazkodik. A hibrid hajtáslánc egy kompres�szorral és turbófeltöltővel is felszerelt benzinmotorból, illetve egy
elektromotorból áll – a benzinmotor az első, az elektromotor a hátsó
kerekeket hajtja. A kétféle motor kombinációja révén akár tisztán
elektromos energiával is hajthatja autóját, ugyanakkor a korlátozott
hatótávolságtól sem kell tartania. Ráadásul szükség esetén számíthat az összkerékhajtás nyújtotta előnyökre is.
Mivel a V60 tervezésekor eleve figyelembe vettük a hibrid hajtásláncok helyigényét, ezért a Twin Engine modell utas- és csomagtere
nem kisebb, mint a hagyományos belsőégésű motorral szerelt
modelleké. Az akkumulátor töltése gyors és egyszerű – akár az otthoni háztartási elektromos hálózatot is használhatja.
A T8 hibrid modellnél a megteendő út hossza és az útviszonyok
függvényében öt féle üzemmód közül választhat. Tisztán elektromos Pure üzemmódban a benzinmotor áll, és csak az elektromotor
hajtja az autót. Teljesen feltöltött akkumulátorral az átlagos városi
ingázáshoz nincs is szükség más energiaforrásra. A maximális
teljesítményt nyújtó Power üzemmódban a benzinmotor és az
elektromotor egymással együttműködve hajtja az autó mind a négy
kerekét, ami gyorsításkor azonnali reakciót és páratlan stabilitást
eredményez. A normál Hibrid üzemmódban a vezérlő elektronika
úgy osztja el a terhelést a benzinmotor és az elektromotor között,
hogy az autó a lehető legfinomabban és a lehető legkisebb energiaigénnyel haladjon. Az Összkerékhajtás üzemmód csúszós úton
jelenthet segítséget, mert ilyenkor a két motor úgy vesz részt a hajtásban, hogy mindig a legjobban tapadó kerék kapja a legnagyobb
nyomatékot. Végül az egyedi igényekre szabható Individual üzemmóddal a hibrid hajtáslánc működését saját vezetési szokásainak
megfelelően állíthatja be.

A T8 Twin Engine hibrid modell akkumulátora az egyedi tervezésű és tartozékként rendelhető fali töltővel otthon is kényelmesen és biztonságosan tölthető. Egy teljes feltöltés a
legtöbb ember számára elegendő ahhoz, hogy tisztán elektromos üzemmódban autózzon
be a munkahelyére és vissza.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: VOLVOCARS.HU

VOLVO V60
T6 AWD | Momentum
Nyírfa metál fényezés (726) | 19" öt V-küllős ezüst színű
Diamond Cut könnyűfém keréktárcsák (1040)

ERŐ, HATÉKONYSÁG
ÉS KITŰNŐ
KEZELHETŐSÉG

Bármilyen úton autózik, nagy teljesítményű és finoman járó benzines, illetve dízel erőforrásaink élménnyé varázsolják a vezetést.
A motorválaszték a D4 és D3 turbódízel, valamint a T6 turbófeltöltős
és kompresszoros, illetve a T5 turbófeltöltős benzinmotorból áll – a
T6 motorral összkerékhajtás is párosul. Ezek a kompakt méretű
négyhengeres motorok kis tömegük révén csökkentik az első kerekek terhelését, ezzel javítva a súlyelosztást és az autó kezelhetőségét. A kisebb motorokban a súrlódás is kevesebb energiát emészt
fel, ami tovább javítja a hatékonyságot.
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A 190, illetve 150 lóerős dízelmotorjainkban alkalmazott innovatív i-ART közvetlen üzemanyag befecskendező rendszer szenzorai
folyamatosan figyelik az egyes hengerek működését, hogy az injektorok minden hengernél optimális mennyiségű üzemanyagot fecskendezzenek az égéstérbe. Ettől egyrészt növekszik a hatékonyság,
másrészt halkabban és finomabban jár a motor.
A T6 AWD modell kompresszorral és turbófeltöltővel is felszerelt
benzinmotorja 310 lóerős teljesítményre képes, amely már egészen
alacsony fordulatszámtól rendelkezésre áll. Az összkerékhajtás

révén a motor nyomatéka az első és a hátsó kerekekre is irányítható,
amitől – különösen csúszós úton – javul a tapadás, de vontatáskor
is hasznos lehet. A turbófeltöltős T5 benzinmotor az első kerekeket
hajtja, és 250 LE teljesítmény leadására képes.
Mindegyik hajtáslánchoz rendelhet vezetési mód beállítást,
amellyel az adott útviszonyokra optimalizálhatja a V60 viselkedését.
Eco üzemmódban például a hajtáslánc a lehető legtakarékosabban
működik, míg Dinamikus üzemmódban gyorsabban és lendületesebben reagál a vezető utasításaira.

A biztonság új definíciója

PILOT ASSIST.
A SEGÍTŐKÉSZ ROBOTPILÓTA
A Volvo fejlett vezetéstámogatási technológiái kényelmesebbé és
élvezetesebbé teszik a vezetést, de soha nem veszik ki az Ön kezéből az irányítást. Csupán átveszi a nagy sebességű (130 km/h-ig)
autózás vagy a városi araszolás legfárasztóbb feladatainak egy
részét. A rendszer részét képező adaptív tempomat képes önműködően a beállított értéken tartani az autó sebességét, de ha Ön
előtt egy másik jármű ennél lassabban halad, lelassítja autóját, hogy
mindenkor megmaradjon a biztonságos követési távolság. Eközben
a kormánymű finom kormánymozdulatokkal a forgalmi sáv közepén
tartja Volvóját. Mindez azt jelenti, hogy a monoton vezetési környezetben – mint például hosszú autópálya szakaszokon – kevésbé
fárad el, és jobban tudja összpontosítani figyelmét a forgalomra.
A rendszer az első szélvédőbe épített kamerák és radarérzékelő
segítségével méri fel Volvója helyzetét az útburkolati jelekhez, illetve
– ha van – az előtte haladó járműhöz képest.
A Pilot Assist a navigációs rendszer térkép adatait is felhasználja
ahhoz, hogy kanyarokban pontosabban tudja a sávon belül tartani
az autót. Az adaptív tempomat használatával a fogyasztás is csökkenthető, mert az autó így egyenletesebb sebességgel halad.
A Volvónál a modern technológia is azt a célt szolgálja, hogy biztonságosabbá és kényelmesebbé tegye az autózást.
Figyelem! Az itt ismertetett funkciók segítenek a vezetésben, de a biztonságos közlekedés
mindenkor a vezető személyes felelőssége.
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CITY SAFETY ÜTKÖZÉSMEGELŐZŐ RENDSZER.
ELŐRELÁTÓ ÚTITÁRS

Frontális ütközést elkerülő rendszer automatikus
fékezéssel
A Volvo világelső biztonsági újítása érzékeli, ha az autó saját
forgalmi sávjában szembejövő jármű közelít. Ha a frontális
ütközést már nem lehet elkerülni, a rendszer önműködően
működésbe tudja hozni a fékrendszert, ezzel is csökkentve
az ütközés erejét.

Frontális ütközést elkerülő rendszer
Az automatikus kormányzást alkalmazó rendszer akkor lép
működésbe, ha autója – az útburkolati jeleket átlépve – egy
szembejövő jármű elé kerül. Ilyenkor az elektronika figyelmezteti a vezetőt, és önműködően visszakormányozza az
autót a saját sávjába.

Sávtartást segítő és
sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
Ha az autó indokolatlanul közelít a forgalmi sáv szélét jelző
választóvonalhoz, a rendszer finoman visszatereli a sáv
közepére. Ha ez nem lehetséges, vagy a vezető továbbra is
a sáv széle felé kormányoz, az elektronika a kormánykerék
rezgésével figyelmeztet a veszélyre.
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A fejlett proaktív biztonsági technológiák mintegy hatodik érzékként segítik a vezetőt. Ezek közé tartozik a City Safety ütközésmegelőző rendszer, amely mindig lankadatlan figyelmével és gyors
reakcióidejével a vezető hasznos segítőtársa.
A City Safety még az éjszakai sötétségben is felismeri az autó
útjába kerülő más járműveket, gyalogosokat, kerékpárosokat
és nagy testű állatokat. Ha a rendszer veszélyt észlel, fény- és
hangjelzéssel figyelmezteti a vezetőt, vagy ha kell, automatikusan
vészfékezésbe kezd, hogy elkerülje az ütközést, vagy legalább
csökkentse annak erejét.

Útelhagyást megakadályozó rendszer
A Volvo biztonsági újítása érzékeli, ha az autó indokolatlanul
az út széle felé sodródik, és ilyenkor enyhe kormánymozdulatokkal igyekszik visszaterelni a sávba. A rendszer szükség
esetén a fékeket is működésbe hozza.

A Volvo a világon elsőként vezette be a frontális ütközést elkerülő
rendszerét, amely ha a saját sávunkban szembe jövő járművet érzékel, automatikus fékezéssel igyekszik csökkenteni az ütközés erejét.
Volvója akkor is segítségére siet, ha 50 és 100 km/h sebesség
között hirtelen kikerülő manővert hajt végre. Az elektronika érzékeli
a hirtelen kormánymozdulatot, és a City Safety rendszer segítségével fékezni kezdi a kanyar belső ívén futó kerekeket, amitől az autó
még gyorsabban tér ki az akadály előtt.
A City Safety tökéletes partner: a háttérből folyamatosan figyeli a
forgalmat, de csak akkor avatkozik be, ha valóban szükség van rá.

BLIS™ holttérfigyelő rendszer
A rendszer az autó hátsó részén elhelyezett radarral pásztázza a szomszédos sávokat, és figyelmezteti a vezetőt, ha
a tükrök holtterébe valamelyik oldalon másik jármű kerül,
vagy ha a szomszédos sávban nagy sebességgel másik
jármű közelít.

Elalvásra figyelmeztető rendszer
A vezetőt figyelő szenzorok felismerik a fáradtság vagy
figyelmetlenség jeleit, és a rendszer jelzi a vezetőnek, hogy
ideje pihenőt tartania. A Sensus navigáció ilyenkor elkalauzolja a legközelebbi pihenésre alkalmas parkolóhelyre.

Figyelem! Az itt ismertetett funkciók segítenek a vezetésben, de a biztonságos közlekedés mindenkor a vezető személyes felelőssége.

VOLVO V60
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VÉDJÜK A LEGFONTOSABBAT, AZ EMBERT
A vezető és az utasok védelme minden Volvo modellnél elsődleges szempont. Így van ez a V60-ban is, amelynek fejlett biztonsági
rendszerei több évtizedes tapasztalatra és innovációra épülnek.
Egy autó valódi biztonságát az határozza meg, hogy a különböző
biztonsági technológiák milyen mértékben képesek együttműködni
az utasok védelme érdekében. Az ülésektől kezdve az utasokat
körülvevő biztonsági utascellán át a biztonsági övekig és a légzsákokig minden egymással összehangoltan védi az autóban utazókat.
A Volvo első ülései nem csupán páratlan kényelmet nyújtanak,
hanem ütközés esetén is védik a bennük ülőket. Ha autójába
hátulról rohannak bele, az ülésekbe épített egyedi ostorcsapás-

Energiaelnyelő első üléspárnák
A V60 kissé kagylósított ülései nemcsak az utasok kényelmét
szolgálják. Az energiaelnyelő üléspárnák különleges szerkezete függőleges irányú becsapódásnál mérsékli a gerincet
érő behatásokat. Ez is jó példa arra, hogy egy Volvo szinte
minden alkotó eleme a biztonságot is szolgálja.

nyaksérülés védelmi rendszerünk óvja a hátát és a nyakát. Ha pedig
Volvója az útról lerepülve függőleges irányban zuhan a talajra, az
energiaelnyelő első üléspárnák védik az utasok gerincét.
Az autó sokszor már korábban érzékeli a közelgő ütközés veszélyét, és így fel tud készülni az esetleges becsapódásra. Az automatikusan megfeszülő első biztonsági övek (opció) ilyenkor már előre
az ülésbe szorítják az utasokat. Ha az ütközést sikerül elkerülni, az
övek normál helyzetbe állnak vissza, és nincs szükség szervizre.
Ezek a biztonsági technológiák és tervezőink minden részletre
kiterjedő figyelme az, amitől a vadonatúj Volvo V60-ban Ön is biztonságban érezheti magát.

Volvo biztonsági utascella
A V60 biztonsági utascellája jelentős részben ultra nagy
szakítószilárdságú bóracélból készül, így nagy erők hatására
is csak minimális mértékben deformálódik. Ezzel szemben az
első és hátsó gyűrődő zóna tervezett alakváltozásával segít
felemészteni az ütközés energiáját, ezzel csökkentve az utasok fizikai terhelését.

Gyermekbiztonság
A Volvókban utazó gyermekek biztonságát több évtizedes kutatási és gyártási tapasztalatunk szavatolja.
Egyedi módszerünk részeként laboratóriumainkban
megtörtént baleseteket modellezve végzünk törésteszteket, és autóinkkal együtt gyermeküléseinket
is teszteljük. A teszteredmények alapján kifejlesztett
gyermeküléseink így páratlan biztonságot nyújtanak.
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A PARKOLÁS NEM
JELENTHET GONDOT
Minden utazás a parkolóhelyről vagy garázsból való kiállással
kezdődik és leparkolással végződik. A Volvo ezért komoly fejlesztőmunkát végzett, hogy gyorsabbá és egyszerűbbé tegye a parkolást
és annak minden velejáróját. Az eredmény: a V60 segít szabad
parkolóhelyet találni, képes önműködően bekormányozni magát a
parkolóhelyre, és átveszi a parkolási díj kifizetésének feladatát is.
Ha nem akarja átadni a kormányzást az elektronikának, a 360
fokos kamera és a parkolóradar érzékelői segítik a szűk helyekre
való beállást. A 360 fokos kamerával felszerelt modelleken a
középkonzol kijelzőjén madártávlatból figyelheti az autó közvetlen
környezetét és az esetleges akadályokat. A Sensus navigáció része
a Park & Pay alkalmazás is, amellyel elektronikus úton rendezheti a
parkolási díjat.
Az opcionális parkoló automatika – mint egy mindig Önnel utazó
parkolóinas – leveszi a válláról a parkolás minden gondját. Ha jelzi,
hogy le szeretne parkolni, a rendszer önműködően figyelni kezdi a
járda mellett parkoló autókat, és ha elegendő – a V60 hosszánál
legalább 20%-kal nagyobb – hely van köztük, önműködően bekormányozza az autót a járda mellé – a vezetőnek a műszerfalon megjelenő utasítások alapján csak a gázt, a féket és a sebességváltót
kell kezelnie.
A járdára merőleges parkolóhelyről vagy szűk garázsból való
kitolatáskor – amikor az oldalirányú kilátás korlátozott – számíthat
a kitolatást segítő rendszerre. Ha a szenzor keresztben közeledő
másik járművet, gyalogost vagy kerékpárost észlel, hang és fényjelzéssel figyelmezteti a vezetőt, de szükség esetén önműködő
fékezésre is képes.

360° kamera
A rendszer a karosszéria körül elhelyezett kamerák jeleit feldolgozva ad a középső kijelzőn
megjelenő madártávlati képet az autóról és a körülötte levő akadályokról, hogy még kényelmesebb és biztonságosabb legyen a parkolás.
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Intelligens vezérlőrendszer

AZ EMBERI TÉNYEZŐ
Azt szeretnénk, hogy Volvója egyszerűbbé és kellemesebbé tegye
az Ön életét. Ezért a V60 irányító központjaként működő Sensus
rendszert úgy terveztük meg, hogy kezelése – a komplex technológiák ellenére is – természetes és magától értetődő legyen.
A Sensus „lelke” a középkonzolon elhelyezett 9 colos érintőképernyő – innen az autó szinte minden funkcióját vezérelheti, és
on-line kapcsolatot is létesíthet a külvilággal. Az érintőképernyő
mindig precízen reagál az okostelefonoknál megszokott ujjmozdulatokra, és akár kesztyűben is használható. Különleges tükröződésmentes felületének köszönhetően erős napsütésben is jól látható a
felhasználói felület.
A V60-ban a vezető előtti hagyományos műszerfalat is digitális
kijelző váltja fel. Itt jelennek meg a vezetéssel kapcsolatos legfontosabb információk – többek között a sebesség, a fordulatszám
vagy a világítás visszajelző lámpái. A nagyfelbontású digitális kijelző
lehetővé teszi, hogy Ön válassza meg a virtuális műszerek méretét
és elhelyezkedését, attól függően, hogy éppen milyen információkra van szüksége. Ha például ismeretlen nagyvárosban autózik,
a műszerfalon is megjelenítheti a navigációs rendszer térképét és
útbaigazításait, így a tájékozódás még kevésbé vonja el a figyelmét
a vezetéstől. A kijelző fényereje önműködően alkalmazkodik a külső
fényviszonyokhoz, így mindig jól látható, de fénye soha nem bántja
a vezető szemét.
Opcióként szélvédőre vetített kijelzőt is rendelhet, amellyel egy
pillanatra sem kell levennie tekintetét az útról, mert a legfontosabb információk – például az aktuális sebesség vagy a következő
útelágazásnál követendő irány – mintegy az út fölött lebegve jelennek meg a vezető előtt.
A V60 számos funkciója a kormány elengedése nélkül, hangvezérléssel* is aktiválható. Méghozzá nem csupán előre definiált
parancsokkal, hanem természetes mondatokkal, mintha csak egy
másik emberhez beszélne.
*A hangvezérlés magyar nyelven egyelőre nem elérhető.

9 colos érintőképernyő
A középkonzol tabletszerű érintőképernyője
a Sensus rendszer irányító központja. Innen
vezérelheti a navigációs és a szórakoztató
rendszert, a klímaberendezést és okostelefonját
is. Az elegáns megjelenésű képernyő precízen
reagál az ujjmozdulatokra, és bármilyen
fényviszonyok között jól látható.
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MINDENTUDÓ IDEGENVEZETŐ
A Volvo V60-nal nem kell attól tartania, hogy eltéved, mert a beépített Sensus navigáció bárhonnan elkalauzolja úti céljához. A térkép
a középkonzol álló helyzetű érintőképernyőjén jelenik meg, így egyszerre nagyobb utat lát be, ami megkönnyíti a tájékozódást.
Az sem gond, ha nem tudja a pontos címet, mert a rendszerben
a Google kereső és a Yelp is elérhető – ezekkel könnyen kikeresheti például a legközelebbi benzinkutat, éttermet vagy szállodát,

Hangvezérlés*
A Volvo Cars legújabb beszédfelismerő technológiája révén
autója „megérti” a természetes nyelven kiadott utasításokat. Nem kell megtanulnia előre definiált parancsokat –
saját szavaival is elmondhatja, mit kér a klímaberendezéstől,
a navigációtól, a szórakoztató rendszertől vagy a telefontól.
*A hangvezérlés magyar nyelven egyelőre nem elérhető.

a Sensus navigáció pedig egyetlen gombnyomásra megtervezi az
oda vezető útvonalat.
Az autó 4G-s internet kapcsolatát wi-fi hotspot létrehozásával
utasaival is megoszthatja, ha pedig okostelefonját menet közben is
használni szeretné, az Apple CarPlay™ segítségével a középkonzol
érintőképernyőjére „klónozhatja” a telefon legfontosabb alkalmazásait, amelyeket azután innen is vezérelhet.

Sensus navigáció
A középkonzol képernyőjén megjelenő térképpel és az
egyértelmű útbaigazításokkal ismeretlen tájakon is kön�nyen tájékozódhat. A rendszer használata rendkívül egyszerű, és az internet kapcsolaton keresztül számítógépéről
vagy telefonjáról is már előre elküldheti úti célját.

Okostelefon-integráció
A kompatibilis okostelefonok az Apple CarPlay™ alkalmazáson keresztül is összekapcsolhatók autójával. Ha telefonját csatlakoztatja a Volvo USB aljzatába, az okostelefon
felhasználói felülete a középkonzol érintőképernyőjén is
megjelenik, ahonnan kényelmesen és biztonságosan vezérelheti a telefon legfontosabb alkalmazásait.

VOLVO V60

A ZENE SZÁRNYÁN
A V60-ban tökéletes minőségben hallgathatja kedvenc muzsikáját. A világ legkiválóbb szórakoztató elektronikai gyártóival együttműködve olyan audiorendszereket fejlesztettünk ki autójához, amelyekkel az élő előadásokhoz hasonló zenei élményben lehet része.
A Bowers & Wilkins rendszer például 1100 watt hangteljesítményre képes, a valósághű térhatásról pedig 15 hangszóró gondoskodik, köztük egy nyitott hangdobozú mélysugárzó, amely dübörgő
basszushangokkal járul hozzá az élményhez. A különleges hangprocesszor – amelyet a svéd Dirac Research fejlesztett – különböző
helyszínek akusztikájának megfelelően tudja megszólaltatni ugyanazt a felvételt. Így ha kedve támad, meghallgathatja kedvenc előadóját úgy is, mint ha a göteborgi koncertteremben lépne fel.

Másik felső kategóriás audiorendszerünk a Harman Kardon®
Premium Sound, amely 600 wattos, 12 csatornás erősítőjével és
14 hangszórójával szintén kiváló zenei élményben részesíti a V60
utasait. A Dirac által fejlesztett Unison hangprocesszor önműködően a beállított hangerőhöz igazítja a hangfolyam intenzitását, így
ha halkabb felvételre vagy gyengébb rádióállomásra vált, nem kell
manuálisan feltekernie a hangerőt.
Okostelefonját is könnyen hozzákapcsolhatja az audiorendszerhez, az Apple CarPlay™ alkalmazáson keresztül pedig a középkonzolról vezérelheti telefonja legfontosabb funkcióit. A Sensus
rendszer része a Spotify® alkalmazás is, így utazás közben bármikor
rákapcsolódhat a streaming szolgáltatásra.
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A Harman Kardon® Premium Sound audiorendszert a
hi-fi berendezéseiről híres Harman Kardon® szakembereivel közösen fejlesztettük ki. A 600 wattos digitális
erősítőhöz 14 hangsugárzó csatlakozik, amelyeket
a Volvo utasterének akusztikájához hangoltak, hogy
még valósághűbb térhatású hangélményt nyújtsanak.
A hangprocesszor különleges szoftvere, amelyet
a hangfeldolgozásra szakosodott Dirac Research
fejlesztett, minden hangszórót külön-külön vezérel.
A végeredmény: tökéletes összhang és torzításmentes
hangvisszaadás. A kiváló térhatásnak köszönhetően az
autó utasai – akár elöl, akár hátul ülnek – első osztályú
hangélményben részesülnek, amiben az egységes és
dinamikus basszushangzás is fontos szerepet játszik.

Az Apple CarPlay az Apple Inc. védjegye.
A Bowers & Wilkins a B&W Group Ltd. védjegye.
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VOLVO ON CALL.
MINDIG KÉSZENLÉTBEN ÁLL
A Volvo On Call alkalmazással autóját is bekapcsolhatja saját
on-line világába. Volvója így mindig elérhetővé válik, és előre felkészítheti minden utazásra.
Például már a tervezett indulás előtt bemelegítheti vagy éppen
lehűtheti az utasteret, vagy előre elküldheti a kijelölt úti célt a navigációs rendszernek. Sőt, ha az alkalmazást szinkronizálja a naptárával, a megbeszélések helyszíne önműködően átkerül az útvonaltervezőbe. A célállomás közelében az alkalmazás segít parkolóhelyet
találni, és el is kalauzolja oda. Ha pedig autója balesetet szenvedne,
a Volvo On Call önműködően értesíti a mentőket, és egyben átküldi
az autó GPS koordinátáit is.
A Volvo On Call segítségével menet közben is kapcsolatban
állhat a külvilággal. Mindig kéznél van, mindig készenlétben áll és
mindig számíthat rá.

EGY NAP A VOLVO ON CALL
SZERVEZÉSÉBEN
A Volvo On Call alkalmazással időt
takaríthat meg és kényelmesebbé is teheti
az utazást. Ha egyszer kipróbálja,
nem fog akarni nélküle élni.

TÖKÉLETES KEZDET

KERESSE MEG AUTÓJÁT

Amikor reggel beül az autójába, az utastér
már meleg, a szélvédőről pedig leolvadt
a jég – a Volvo On Call segítségével
ugyanis már előre bekapcsolta az
állóhelyzeti fűtést.

Ha netán elfelejtette volna, hol parkolt
le autójával, az alkalmazás térképen
mutatja meg a helyet. A parkolóhely köze
lébe érve a fényszórókat is felvillanthatja,
hogy könnyebben megismerje autóját.

07:30

11:00
INDULUNK TOVÁBB
A naptár jelzi a következő megbeszélést.
Az alkalmazásból egyetlen gomb
nyomással elküldheti a címet az autó
navigációs rendszerének.

12:00
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A HOLNAPRA KÉSZÜLVE
Az alkalmazás figyelmezteti, hogy más
nap reggel megbeszélése van. A helyszínt
elküldi a navigációs rendszerre, és beál
lítja a időzített állóhelyzeti fűtést, hogy
induláskor már meleg legyen az utastér.

TÁVVEZÉRELT KÉNYELEM
A Volvo On Call appal távolról bekap
csolja az állóhelyzeti fűtést, hogy amikor
hazaindul, meleg utastér fogadja.

13:00

17:15

17:45

WI-FI MENET KÖZBEN IS

HOL VACSORÁZZAK?

Néhány kollégája is beszáll az autóba.
A Volvo On Call rendszerrel saját wi-fi
hotspotot hoz létre az utastérben, így min
den utas használhatja az erős és stabil
internet kapcsolatot.

Hosszú napja volt, így nincs kedve neki
állni vacsorát főzni. Okostelefonján keres
egy jó éttermet, és a címet a Volvo On
Call appal elküldi az autó navigációs
rendszerének.

22:20

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: VOLVOCARS.HU
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A VOLVO ÉLMÉNY
Ha a Volvo mellett dönt, az autózás egyik legkényelmesebb és
leggondtalanabb módját választja. Bármilyen ellenőrzésre vagy
javításra legyen is szüksége, hivatalos Volvo szervize készséggel
áll rendelkezésre, hogy autója mindig csúcsformában legyen.
Szervizszolgáltatásaink személyre szabottak, hatékonyak és –
akárcsak autóink – emberközpontúak. Minden szükséges feladatot
elvégzünk, a lehető legegyszerűbb módon. A szerviz végén minden
alkalommal le is mossuk autóját. Ez a Service by Volvo.
Márkakereskedője az Ön igényeihez szabott szolgáltatások
egész sorával igyekszik egyszerűvé és gondtalanná tenni a Volvo
tulajdonosi élményt. Személyes szerviz technikus is rendelkezésére áll, a legtöbb munkát pedig egy órán belül elvégezzük, így a
többszöri utazás helyett kényelmes ügyfélvárónkban várhatja meg,
amíg elkészül autója. Mert autóink mellett szolgáltatásainkat is úgy
fejlesztjük tovább, hogy ezzel még egyszerűbbé és kényelmesebbé
tegyük az emberek életét.
A Volvo szervizben végzett időszakos szervizeknél az előírt
ellenőrzéseken túl számos hasznos extra szolgáltatást is ajánlunk.
Például a gyári szoftvereket a legújabb verzióra frissítjük, így Volvója
minden szerviz után újult erővel állhat szolgálatba. Emellett kedvező
feltételekkel újabb 12 hónappal meghosszabbítjuk a Volvo Assistance szolgáltatást, így szükség esetén bárhol és bármikor számíthat a gyors segítségre.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK : VOLVOCARS. HU

VOLVO V60
T6 AWD | Inscription
Kavicsszürke metál fényezés (727) | 19" öt multiküllős
fekete Diamond Cut könnyűfém keréktárcsák
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Volvo V60 Inscription
A svéd luxus dinamikus értelmezése.

Volvo V60 R-Design
Sportos elegancia és dinamikus vezetési élmény.

Volvo V60 Cross Country
Robusztusságában is kifinomult és elegáns szabadidőautó,
amely minden úton hű társa lesz.

Volvo V60 Momentum
A modern, sportos stílus magabiztos megjelenéssel párosul.

TERVEZZE MEG SAJÁT VOLVO V60-ÁT!
Filozófiánk, hogy minden tevékenységünkben az embert helyezzük
a középpontba. Ez azt is jelenti, hogy szabad kezet adunk Önnek
Volvója megtervezésében. Így olyan autót választhat, amely tökéletesen illik ízléséhez és életmódjához. Hogy megkönnyítsük a választást, összeállítottunk többféle, karakterükben eltérő modellváltozatot: a V60 Inscription a kifinomult eleganciára, míg a V60 R-Design

a sportos dinamikára helyezi a hangsúlyt. A robusztus V60 Cross
Countryt az aktív életmód kedvelőinek ajánljuk, a V60 Momentum
pedig praktikus sokoldalúságával tűnik ki. Mindegyik modellváltozatot kiegészítheti további opciókkal is. Biztosak vagyunk benne,
hogy Ön is meg fogja találni álmai V60-át. Válasszon szabadon,
kompromisszumok nélkül.

HONLAPUNKON KÖNNYEN ÖSSZEÁLLÍTHATJA SAJÁT VOLVO V60 MODELLJÉT: VOLVOCARS.HU

VOLVO V60

KIFINOMULT DINAMIKA
FELSŐ FOKON
A V60 Inscription modellváltozat a svéd luxus kiteljesedése: a funkcionális esztétika és a kifinomult dinamika egyedi ötvözete.
Az elegáns Inscription külső legfőbb ismertető jegyei a krómozott kerettel körülvett, króm díszítésű hűtőmaszk, a króm szegélyű
szélső hűtőmaszkok, a krómozott oldalsó ablakkeretek és a 18
colos tíz dupla, illetve tripla küllős fekete Diamond Cut könnyűfém
keréktárcsák, amelyek tökéletesen illenek a karosszéria letisztult és
kiegyensúlyozott vonalvezetéséhez.
A V60 Inscription aprólékos gonddal kivitelezett utasterében
mindenki első osztályú kényelemben utazhat. A bőr ülések, a természetes alapanyagú Driftwood fa dekorbetétek és a műszerfal műbőr
borítása (opció) otthonossá és megnyugtatóvá teszik a környezetet.
A V60 Inscription modellváltozat magában foglalja a Volvo
emberközpontú dizájn-filozófiájának minden elemét. Az egyedi stílus, az intelligens luxus és a célszerű gondolkodás kombinációjával
olyan autót hoztunk létre, amilyenre Önnek szüksége van.

ÁLLÍTSA ÖSSZE VOLVO V60 INSCRIPTION MODELLJÉT
A VOLVOCARS.HU HONLAPON.
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T6 AWD | Inscription
Kavicsszürke metál fényezés (727) | 19" öt multiküllős
fekete Diamond Cut könnyűfém keréktárcsák

VOLVO V60

Inscription hűtőmaszk az elegáns króm kerettel
és a jellegzetes LED fényszóróval.

Az exkluzív Volvo V60 Inscription modellváltozat ékszerszerű
részleteiben és kifinomult keréktárcsáiban megfogalmazódik a
modern svéd luxus lényege. Az utastér finom kidolgozása és a
természetes anyagok tökéletes harmóniája ugyanezt az eleganciát tükrözi. Itt mindenki első osztályú kényelemben utazhat: a
puha bőrrel borított komfort ülések, a Driftwood valódi fa dekorbetétek és a műszerfal műbőr borítása (opció) mind a dinamikus, de egyben megnyugtató luxus jegyében készültek.

A króm díszítésű hűtőmaszk és az ezüst színű ablakkeretek még elegánsabbá teszik a V60
Inscription modell megjelenését. A képen látható 19 colos öt duplaküllős fekete Diamond
Cut könnyűfém keréktárcsák opcióként választhatók.

Az ezüst színű ablakkeret
egészen a hátsó oldal
ablakig tart.

Magabiztos elegancia: dupla integrált kipufogócsővégek és ezüst színű
dekorcsík a hátsó lökhárító alatt.
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Kiváló oldaltámaszt nyújtó komfort ülések szellőztetett nappa bőr kárpittal (opció) és kihúzható combtámasszal. A Driftwood fa dekorbetétek
és a műbőr borítású műszerfal (opció) csak tovább fokozzák a luxus érzetét. A középkonzol ezüst színű, csiszolt fém borítású görgőkapcsolója
a vezetési mód és kormányzási karakterisztika kiválasztására szolgál.

A műszerfal és a középkonzol exkluzív Driftwood dekorbetétei látványra és tapintásra
is a szél és víz által alakított uszadékfára
emlékeztetnek.

A hátul ülők kényelmét fokozza a lehajtható
középső kartámasz, amely két pohártartót
és egy tároló rekeszt is rejt.

Ha az opcionális szellőztetett nappa bőr
kárpitot választja, az üléspárnára és a
támla belső részére perforált bőr borítás
kerül, a széleket sportos benyomást keltő
színes varrás díszíti. Nyári melegben a kárpit alatt elhelyezett ventilátor kellemesen
szellőzteti az ülést.
A 12 colos digitális adaptív műszeregységen négy különböző műszerfal-kép közül
választhat, a középkonzol 9 colos érintőképernyőjéről pedig az autó szinte minden
funkciója vezérelhető.

VOLVO V60
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T6 AWD | R-Design
Kristályfehér gyöngyház fényezés (707)

A SPORTOSSÁG IHLETTE FORMÁK
Ha szereti a vezetést, a Volvo V60 R-Design lesz a legjobb választás. Ez a modellváltozat a sportos vezetés élményét önti vizuális formába: az egyedi külső dizájnelemek határozott és dinamikus karakterről árulkodnak. Bármilyen szögből pillant az autóra, az a feszülő
erő és az ugrásra kész lendület benyomását kelti.
A sportosság uralja a V60 R-Design utasterét is. Amint hátradől
a kagylósított R-Design sport ülésben, érezni fogja, hogy itt minden
részlet az aktív vezetést szolgálja.

ÁLLÍTSA ÖSSZE VOLVO V60 R-DESIGN MODELLJÉT
A VOLVOCARS.HU HONLAPON.

VOLVO V60

A Volvo V60 R-Design már egyedi külső jegyeivel is felhívja magára
a figyelmet: megjelenése nem hagy kétséget az autó sportos karaktere felől. Az utastérben a kagylósított R-Design ülések, a Metal
Mesh alumínium dekorbetétek és az opcionális műbőr műszerfal
borítás is ezt a sportos benyomást erősítik. Ehhez a dinamikus
környezethez illik a sportfutómű hangolása, amely a kiváló kezelhetőség mellett is kényelmes utazást biztosít.

A LED fényszórók, az egyedi magas fényű fekete R-Design hűtőmaszk és az azt körülvevő selyemfényű ezüst keret, valamint a lakkfekete szélső légbeömlő nyílások még
határozottabbá teszik a V60 R-Design egyéniségét.

A magas fényű fekete
R-Design külső tükörházak
és a hozzájuk illő fekete
ablakkeretek még inkább
kihangsúlyozzák a V60
R-Design sportos jellegét.
A 20 colos öt triplaküllős matt fekete Diamond Cut
könnyűfém keréktárcsákhoz illő R-Design vezetési
élményről a süllyesztett sportfutómű, illetve a keményebbre hangolt rugók és lengéscsillapítók gondoskodnak, amelyek révén az autó sportosabban reagál,
kanyarodáskor pedig kevésbé dől a karosszéria.

A karosszéria látványos elemei a dupla integrált
kipufogócső-végek.

Volvo V60 R-Design kristályfehér gyöngyház színben, 20 colos öt triplaküllős
matt fekete Diamond Cut könnyűfém keréktárcsákkal
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R-Design utastér R-Design sportkormánnyal, világos varrással díszített, nappa bőr borítású
váltógombbal és váltószoknyával, exkluzív fekete nappa bőr/Open Grid textil kárpitozású
sport ülésekkel, Metal Mesh alumínium dekorbetétekkel valamint világos színű varrással
díszített, műbőr borítású műszerfallal (opció).

A Metal Mesh alumínium
dekorbetétek még modernebbé és sportosabbá
teszik a V60 R-Design
utasterét.

Bőr bevonatú R-Design sportkormány opcionális váltófülekkel.
A 12 colos adaptív műszeregységen négyféle elrendezés közül
választhat, a műszerfal felső részére pedig opcióként műbőr kárpitot is rendelhet.

Az exkluzív nappa bőr/Open Grid textil kárpittal borított, kagylósított R-Design
ülések jól megtámasztják a testet, amiben a kihúzható combtámaszoknak is fontos szerepe van. A kárpit eltérő színű varrása csak fokozza a sportosságot.

VOLVO V60

VOLVO V60 CROSS COUNTRY.
KALANDRA FEL!
A Volvo V60 Cross Country modellváltozatot a felfedező emberről
mintázták: akit ellenállhatatlanul vonz az ismeretlen, és nem riad
vissza a képességeit próbára tevő kihívásoktól. Akit kíváncsisága és
bátorsága mindig újabb tájakra vezet.
Ez a Volvo valódi Cross Country modell, amely biztosan megbirkózik a szélsőséges időjárással és a rossz útviszonyokkal is. Az
összkerékhajtás, a megemelt hasmagasság és a korszerű futómű
révén a sima aszfalton túl is kiszámítható és jól irányítható marad.
Az egyedi Cross Country külső díszítőelemek és a nagy méretű
kerekek robusztus, de mégis elegáns megjelenést kölcsönöznek
az autónak, amely a városban ugyanúgy otthon érzi magát, mint a
kietlen és elhagyatott tájakon. De bármerre jár, és bármi történjen
odakint, a V60 Cross Country utastere a nyugalom és béke szentélye marad. A tágas belső térben a legfinomabb anyagokkal találkozhat, amelyek a svéd mestermunka precizitását dicsérik. Ennek a
megnyugtató környezetnek is köszönhető, hogy bárhová indul is, az
út végén mindig frissen és kipihenten szállhat ki autójából.

ÁLLÍTSA ÖSSZE VOLVO V60 CROSS COUNTRY MODELLJÉT
A VOLVOCARS.HU HONLAPON.
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D4 AWD | V60 Cross Country
Nyírfa metál fényezés (726) | 20" hétküllős
matt szürke Diamond Cut könnyűfém keréktárcsák

VOLVO V60
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MINDEN HELYZETBEN
SZÁMÍTHAT RÁ
A Volvo V60 Cross Country rugalmasan alkalmazkodik az aktív
életmód kihívásaihoz: a korszerű futómű révén bármilyen úton és
bármilyen időjárási viszonyok között is magabiztosan viselkedik.
A megemelt hasmagasság (206 mm) és a nagy méretű kerekek
révén a földutakkal is könnyen megbirkózik, az intelligens összkerékhajtás pedig gondoskodik arról, hogy mindig a legjobban tapadó
kerekek kapják a legnagyobb nyomatékot. Ez minden útfelületen

javítja a stabilitást, csúszós úton vagy vontatáskor pedig érezhetően
megkönnyíti a vezetést. Ha meredek vagy síkos lejtőn kell autóznia,
a lejtmenet vezérlésnek adhatja át a gáz és a fék irányítását, Önnek
csak kormányoznia kell. A Cross Country modellben a vezetési mód
menü Terep opciót is kínál, amely nehéz terepen – például sárban
vagy kavicsos úton – könnyíti meg a vezetést azzal, hogy lassú tempónál finomabb gázadagolást tesz lehetővé.

A V60 Cross Country úttalan utakkal is megbirkózó futóművét a precíz kezelhetőség és a maximális kényelem jegyében tervezték. A megemelt hasmagasság, a nagy méretű kerekek és az
összkerékhajtás révén ez az autó ott is boldogul, ahol mások már kudarcot vallanának.

VOLVO V60

KÉSZEN ÁLL A FELADATRA
A V60 Cross Country számára az aktív életmódhoz kapcsolódó
felszerelések szállítása sem jelent gondot. A kategóriájában a legnagyobbak közé tartozó csomagtér sík felületekkel határolt, ezáltal
egyszerűbb a rakodás, és a térkihasználás is hatékonyabb. Szükség
esetén az osztott hátsó üléstámlát – részben vagy egészben –
gombnyomásra ledöntheti, és ha még így sem elég a rakodótér, az
integrált tetősínekre rögzíthető kereszttartókra tetőboxot, kerékpártartót vagy más adaptert is felszerelhet. Sőt, a korszerű futóműnek
és az összkerékhajtásnak köszönhetően a V60 Cross Country
vontatásra is kiválóan használható: a hajtáslánctól függően akár
2000 kg tömegű utánfutó is vontatására is alkalmas.

A gombnyomásra kihajtható gyári vonóhorog bármikor készen áll arra, hogy vontatmányt
kapcsoljon autójához. Ha pedig nincs rá szükség, láthatatlanul megbújik a lökhárító mögött.
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A Volvo V60 Cross Country elegáns és praktikus autó, amely
jól bírja az igénybevételt. A nagy méretű abroncsok és a
megemelt hasmagasság révén minden úton magabiztosan
autózhat vele, a kerékjárati ív kiszélesítések és a karosszéria
alsó részének fekete elemei pedig vizuálisan is erősítik a
szabadidőautó jelleget. Az aprólékos gonddal összeállított
utastérben barátságos és megnyugtató légkör uralkodik,
amihez a kiváló minőségű kivitelezés is nagyban hozzájárul.
A műszerfalat és az ajtókat Iron Ore alumínium dekorbetétek
díszítik, az üléseket bőr kárpit borítja, amelyhez opcióként
eltérő színű varrást is rendelhet.

Az opcionális fekete ablakkeretek jól illenek az egyedi hűtőmaszkhoz és a karosszéria többi díszítő eleméhez, és még
modernebbé teszik a V60 Cross Country megjelenését.

Opcióként akár 20 colos könnyűfém keréktárcsákat is
rendelhet. Ezek a hétküllős matt szürke Diamond Cut
kerekek még inkább kihangsúlyozzák a Cross Country
modell robusztus jellegét.

A nagy méretű kerekek és a megemelt
hasmagasság mellett az egyedi hűtőmaszk, a magas fényű fekete oldalsó
ablakkeretek valamint a karosszéria
alsó részének fekete elemei és a
szintén fekete kerékjárati ív kiszélesítések a Cross Country modellváltozat
legfontosabb ismertetőjegyei. (A képen
az opcionális 19 colos matt szürke
könnyűfém keréktárcsák láthatók.)

Az elöl és hátul is szélesebb nyomtáv, illetve a 206 mm-es
hasmagasság eleve határozottabb megjelenést kölcsönöz a Cross Country modellnek. Az egyedi LED fényszórók, a magas fényű hűtőmaszk és a légbeömlő nyílás
alatti spoiler csak tovább erősítik ezt a benyomást.

Hátul a rozsdamentes acéllal
borított integrált dupla kipufogócső-végek és a Cross Country
felirattal díszített fekete lökhárító
teszik még egyedibbé ezt a
modellváltozatot.
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Az elegáns utastérben Cross Country bőr ülések, Iron Ore alumínium dekorbetétek
és opcióként rendelhető műbőr műszerfal-borítás várják.

Az ülések bőr kárpitját egyedi
Cross Country varrás díszíti. Az első
üléseknél kihúzható combtámasz
fokozza a kényelmet.

Vezetési mód kapcsoló. Az elegáns, csiszolt felületű görgőkapcsolóval saját ízléséhez
igazíthatja a motor, a váltó és a kormányzás karakterisztikáját.

VOLVO V60

V60 MOMENTUM | 61
T6 AWD | Momentum
Nyírfa metál fényezés (726) | 19" öt V-küllős
ezüst színű könnyűfém keréktárcsák

VOLVO V60 MOMENTUM.
PRÉMIUMKATEGÓRIÁS ÉLMÉNY
A V60 Momentum a dinamikus stílus és a praktikus sokoldalúság
magabiztos kifejezése, amelyben a modern dizájn és az intuitív
technológia révén első osztályú élményben lehet része. Ez a prémiumkategóriás svéd kombi minden igényt kielégít az elegancia, a
kényelem és a biztonság terén egyaránt.
A V60 Momentum modellváltozatot a visszafogott elegancia
jegyében tervezték. Az egyedi LED fényszóróktól és a könnyűfém
keréktárcsáktól távol áll a hivalkodás, de egyértelműen jelzik a
prémiumkategóriás színvonalat. Akárcsak az utastér letisztult formavilága és finom anyagai, illetve a vezető és az utasok kényelmét
szolgáló megoldások egész sora.

ÁLLÍTSA ÖSSZE VOLVO V60 MOMENTUM MODELLJÉT
A VOLVOCARS.HU HONLAPON.

VOLVO V60

A Park Assist tolatóradar megkönnyíti a parkolást, míg
a rozsdamentes acél kipufogócső-végek még dinamikusabbá teszik a V60 Momentum megjelenését.

A Volvo V60 Momentum minden részletében a magabiztos
skandináv formatervezést tükrözi. A LED fényszórók, a
fekete külső díszítőelemek és a rozsdamentes acél borítású
dupla kipufogócső-végek révén az autó minden irányból
határozott és céltudatos benyomást kelt. A V60 Momentum
modellváltozat utasterében a praktikus kényelem az uralkodó motívum. Ehhez a belső térhez jól illenek az Iron Ore
alumínium dekorbetétek és az alumínium küszöbsínek.

V60 Momentum jellegzetes LED fényszórókkal, fekete hűtőmaszkkal, fekete
integrált tetősínnel, fekete oldalsó ablakkeretekkel és opcionális 18 colos könnyűfém
keréktárcsákkal.

A krómkeretes fekete hűtőmaszk és a LED
fényszórók erőt és dinamikát sugároznak.
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A V60 Momentum utasterében City Weave textil/T-Tec
üléskárpit és Iron Ore
alumínium dekorbetétek
fogadják.

A modern megjelenésű
és kellemes tapintású
textil/T-Tec kárpittal
borított komfort ülések
kiválóan megtámasztják
az utasok testét.

A műszerfal Iron Ore dekorbetétei tökéletesen illenek a
V60 Momentum dinamikus
karakteréhez.

A 8 colos digitális adaptív műszeregységen (széria) többféle
műszerfal-kép közül választhat. A műszeregység fényereje a külső
fényviszonyokhoz igazodik, így mindig jól látható.

VOLVO V60

SZÍNVÁLASZTÉK
A Volvo V60-hoz rendelhető fényezések széles választékában mindenki megtalálja az ízlésének és stílusának leginkább megfelelő

színt. A színárnyalatok mindegyike a V60-hoz illő dinamikus eleganciát sugároz.
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ÁLLÍTSA ÖSSZE SAJÁT VOLVO V60 MODELLJÉT A VOLVOCARS.HU HONLAPON.

VOLVO V60

Gesztenyebarna bőr kárpit komfort
ülésekkel és fekete belső burkolatokkal
(RA30)

Borostyán színű szellőztetett nappa
bőr kárpit komfort ülésekkel és
fekete belső burkolatokkal (RC20)

BELSŐ TÉR
A V60 utasterét is Önnek terveztük. Minden forma és
díszítőelem, de még a legapróbb részletek is azt szolgálják, hogy megnyugtató és a vezetés ergonómiáját szolgáló
környezetben autózhasson. Kétféle ülés közül választhat:
a klasszikus formájú komfort ülések maximális kényelmet nyújtanak, míg a kagylósított sport ülések az éles
kanyarokban is biztosan megtámasztják az utasok testét.
A különböző üléskárpitok és dekorbetétek többféle színkombinációban rendelhetők, még a tetőkárpit is kétféle
– törtfehér és fekete – színben készül.

Iron Ore alumínium dekorbetét

Törtfehér bőr kárpit sport ülésekkel és
törtfehér/fekete belső burkolatokkal
(UA01)
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Fekete City Weave textil/T-Tec kárpit
komfort ülésekkel és fekete belső
burkolatokkal (R300)

Törtfehér bőr kárpit Cross Country varrással, fekete belső burkolatokkal (RA42)
(Csak a Cross Country modellekhez)

Driftwood fa dekorbetét

Metal Mesh alumínium dekorbetét (opció)

Fekete nappa bőr kárpit fekete belső burkolatokkal (RC00)
(Csak az R-Design modellekhez)
A VOLVO V60 MODELLHEZ KÍNÁLT TELJES KÁRPIT, SZÍN ÉS DEKORBETÉT
VÁLASZTÉKÉRT KERESSE FEL HONLAPUNKAT: VOLVOCARS.HU

VOLVO V60

KERÉKTÁRCSÁK
A keréktárcsák nagymértékben befolyásolják az autó megjelenését és karakterét.
Számos, a V60-hoz tervezett gyári könnyűfém keréktárcsa közül választhat: kínálunk
elegáns, robusztus és sportos kerekeket, klasszikus ezüst színben vagy Diamond Cut
változatban, akár 20 colos méretig.

20" tízküllős Turbine
fekete Diamond Cut könnyűfém keréktárcsa
(tartozékként rendelhető)

20" öt triplaküllős
matt fekete Diamond Cut könnyűfém keréktárcsa (1052)
(opció)

19" öt multiküllős
fekete Diamond Cut könnyűfém keréktárcsa (1041)
(opció)

19" öt V-küllős
ezüst színű Diamond Cut könnyűfém keréktárcsa (1040)
(opció)
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19" öt duplaküllős
fekete Diamond Cut könnyűfém keréktárcsa (1068)
(csak a Cross Country modellváltozathoz)

18" tíz multiküllős
fekete Diamond Cut könnyűfém keréktárcsa (1038)
(Inscription: széria)

18" öt Y-küllős
fekete Diamond Cut könnyűfém keréktárcsa (1037)
(opció)

18" öt duplaküllős
matt fekete Diamond Cut könnyűfém keréktárcsa (1039)
(R-Design: széria)

18" ötküllős
ezüst színű könnyűfém keréktárcsa (1070)
(csak a Cross Country modellváltozathoz)

17" öt duplaküllős
ezüst színű könnyűfém keréktárcsa (1035)
(széria)

A VOLVO V60 MODELLHEZ KÍNÁLT TELJES KERÉKTÁRCSA VÁLASZTÉKÉRT
KERESSE FEL HONLAPUNKAT: VOLVOCARS.HU

VOLVO V60

SZEMÉLYESEN ÖNNEK
A különböző optikai kiegészítőkkel és könnyűfém keréktárcsákkal
– amelyek mind a Volvo formatervezőinek munkáját dicsérik – még
egyedibbé és dinamikusabbá teheti Volvóját. És ez a dinamizmus
a külső dizájn csomaggal még tovább fokozható. A karosszéria
színére fújt első és hátsó oldaldiffúzorok valamit az oldalsó dekor-

panelek még inkább kihangsúlyozzák a V60 áramvonalas profilját,
míg az integrált dupla kipufogócső-végeket és fekete hátsó diffúzort a sportos elegancia jegyében tervezték.
Használja ki a gyári tartozékok széles választékát, és alakítsa
kedve szerint új autója külsejét.

V60 külső dizájn csomag
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20" tízküllős Turbine fekete Diamond Cut
könnyűfém keréktárcsák (csak az opcionális sportfutóművel együtt)

Rozsdamentes acél
integrált dupla osztott
kipufogócső-végek

Plasztikus oldalpanelek

Szálcsiszolt rozsdamentes
acél hátsó lökhárító védő

VOLVO V60

LEHET MÉG ROBUSZTUSABB?
A Volvo V60 Cross Countryhoz tervezett külső dizájn csomag a
modellváltozat szabadidőautó jellegét erősíti: az első és hátsó
alvázvédő lemezek, a rozsdamentes acél oldalvédők és az osztott
dupla kipufogócső-végek az elszántság és a kitartás benyomását

keltik, míg a 20 colos hétküllős matt szürke Diamond Cut könnyűfém
keréktárcsák szintén az autó robusztus Cross Country karakterét
hangsúlyozzák. (A Cross Country külső dizájn csomag 2019 folyamán
lesz rendelhető.)

V60 Cross Country külső dizájn csomag
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Oldalvédő lemezek Cross Country felirattal (a külső dizájn csomag része, 2019-től
rendelhető)

Első alvázvédő lemez
(a külső dizájn csomag része,
2019-től rendelhető)

Hátsó alvázvédő lemez dupla osztott
kipufogócső-végekkel (a külső dizájn csomag része, 2019-től rendelhető)

20" hétküllős matt szürke
Diamond Cut könnyűfém keréktárcsák

VOLVO V60

Megfordítható csomagtér szőnyeg kihajtható lökhárító védővel
(használaton kívül összehajtva tárolható)

KÉSZÜLJÖN FEL!
A Volvo V60-at úgy terveztük, hogy sokoldalúságával
minden helyzetben segítőkész partnere legyen. Ez az
önmagában is rendkívül praktikus kombi csomagrögzítő tartozékainkkal felszerelve még több rakománnyal
képes megbirkózni.
Az eleve az adott modellhez tervezett tartozékok
beszerelése egyszerű, és látványra is tökéletesen illenek autójához. Felhasználóbarát elektromos töltőnkkel
pedig saját otthonában is kényelmesen és biztonságosan töltheti a V60 T8 hibrid modellt.

Műanyag csomagtartó szőnyeg

Acél csomagtér elválasztó rács

A Volvo Cars által tervezett elektromos töltő
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A Volvo Cars által tervezett tetőbox

Tetőcsomagtartó kereszttartók

Vonóhorogra szerelhető kerékpártartó

Elektromosan kihajtható vonóhorog

VOLVO V60

PARTNER AZ AKTÍV
ÉLETMÓDHOZ

Bőr/nubuck textil borítású
emelőpárna háttámlával (15–36 kg)

A V60 az utazás minden percét kellemessé teszi. És ezt
az élményt tovább fokozhatja az utasok számára tervezett kényelmi és biztonsági tartozékainkkal.
Az autóban utazó gyermekeknek például tíz éves
korig külön gyermeküléseket ajánlunk, amelyek maximális kényelmet és biztonságot nyújtanak, és egyedi
kialakításuk révén tökéletesen illeszkednek Volvójához.
Gyermeküléseinkkel szemben is ugyanolyan szigorú
biztonsági követelményeket támasztunk, mint az autók
esetében, így biztos lehet benne, hogy gyermeke utazás
közben is megfelelő védelmet élvez.

Hátrafelé néző
gyermekülés
(9–25 kg)

Csecsemőülés
(13 kg testsúlyig)

Gyermek emelőpárna (15–36 kg)
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Nyakpárna

Gumiszőnyeg készlet
(a belső tér színében)

Biztonsági kutyahám (többféle
méretben rendelhető)

VOLVO V60
T6 AWD | Inscription
Kavicsszürke metál fényezés (727)
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BENZINES, DÍZEL VAGY HIBRID?
A vadonatúj V60 fejlesztésekor egyetlen cél lebegett a szemünk
előtt: olyan autót akartunk létrehozni, amely tökéletesen megfelel az
Ön ízlésének és mindenben illeszkedik aktív életmódjához. Dinamikus vezetési élményt nyújtó, hosszú távon is kényelmes és a skandináv dizájn jellegzetes stílusjegyeit hordozó sportos kombit, amely
minden igényét kielégíti – de ügyel a többi közlekedőre és közös
környezetünkre is. Olyan autót, amely könnyen és intuitíven használható vezérlő rendszerével nap mint nap megkönnyíti az életét, és
élvezetessé teszi a közlekedést.
A V60 mozgatórugója a hatékony és dinamikus hajtáslánc.
Bármelyik változat mellett dönt is, a legkorszerűbb Drive-E technológia révén a motor mindig fürgén reagál. Az alacsony üzemanyag-
fogyasztás és szén-dioxid kibocsátás egyben azt is jelenti, hogy

 ajtásláncaink már most megfelelnek a jövőben bevezetendő szih
gorú emissziós előírásoknak.
Drive-E hajtásláncaink korszerű turbódízel- és benzinmotorokra épülnek, amelyek rendkívül finoman járó, nyolcfokozatú
Geartronic™ automata, vagy hatfokozatú kézi sebességváltón
keresztül hajtják az első kerekeket, illetve az AWD modellek esetében mind a négy kereket.
A V60 modellcsalád hálózatról tölthető hibrid változatot is kínál:
a T8 Twin Engine AWD modellben egy benzines és egy elektro
motor hajtja az autót. Ez a legerősebb modellváltozat – és egyben
a leghatékonyabb is.
Válassza ki az Önhöz legközelebb álló modellt, és kezdődhet
is az utazás.

T8 Twin Engine AWD

D4
D4 AWD

A T8 Twin Engine hálózatról is tölthető benzines-elektromos hibrid hajtáslánc frissítő
vezetési élményt és páratlan hatékonyságot biztosít. A nagy teljesítményű benzinmotor és
az elektromotor kombinációjával a hajtáslánc kimagasló teljesítményt nyújt az autópályán,
ingázáskor akár nullára csökkenti a károsanyag-kibocsátást, és szükség esetén összkerékhajtásra is képes.

T6 AWD
Ez a nagy teljesítményű benzinmotoros hajtáslánc (310 LE/400 Nm) kiváló menetdinamikával ruházza fel az autót, miközben a hatékonyság terén sem köt kompromisszumot. A kompresszor- és turbótechnológia kombinációja, valamint a gyorsan reagáló összkerékhajtás
és az egyenletesen működő, nyolcfokozatú Geartronic™ automata sebességváltó révén a
vezető mindig ura a helyzetnek

A kifinomult D4 dízelmotor (190 LE/400Nm) fogyasztását meghazudtoló lendületet hoz a
vezetésbe. A nyolcfokozatú Geartronic™ automata vagy hatfokozatú manuális sebességváltóval kombinált D4 motor maximálisan hatékony és magabiztos vezetési élményt nyújt.

D3
D3 AWD
A 150 lóerős, 320 Nm nyomatékú D3 dízel hajtáslánc a hatékony üzemanyag-felhasználás
és a teljesítmény kifinomult harmóniáját nyújtja. A D3 modellváltozat hatfokozatú kézi, illetve
nyolcfokozatú Geartronic™ automata sebességváltóval rendelhető.

T5
A 250 LE teljesítményű és 350 Nm nyomatékú T5 benzinmotor a városi forgalomban és az
országúton is egyformán jól teljesít. Ez a kiváló és sokoldalú hajtáslánc bőséges teljesítmény-tartalékokkal rendelkezik, és a kifinomult, nyolcfokozatú Geartronic™ automata váltó
révén mindig élvezetes és dinamikus vezetési élményt nyújt
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: VOLVOCARS.HU
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VOLVO V60
Motor

1610

T8 Twin Engine AWD
1425

1384

Négyhengeres, soros elrendezésű benzinmotor
1850
1610
kompresszorral
és turbófeltöltővel,
19692040
cm3
+ elektromos motor a hátsó kerekeknél

Erőátvitel

Nyolcfokozatú Geartronic™ automata sebességváltó

Maximális teljesítmény

Benzinmotor: 223 kW (303 LE) 6000/min fordulatnál
Elektromotor: 65 kW (87 LE) 7000/min fordulatnál

Maximális nyomaték

Benzinmotor: 400 Nm 2200–4800/min fordulatnál
Elektromotor: 240 Nm 0–3000/min fordulatnál

Gyorsulás, 0 –100 km/h

4,9 s

Végsebesség

250 km/h

Üzemanyagtartály térfogata

60 l

Csomagtér térfogata (V211–2)

529 l

Környezetvédelmi besorolás

Euro 6d-TEMP

Gumiabroncs kategória*

1432

1610
1850
2040

B

C

Fogyasztás vegyes ciklusban

1,9 l/100 km

2,1 l/100 km

CO2 kibocsátás

44 g/km

48 g/km

Hatótávolság tisztán elektromos üzemmódban

49 km

48 km

Motor

Négyhengeres, soros elrendezésű benzinmotor
kompresszorral és turbófeltöltővel, 1969 cm3

Négyhengeres, soros elrendezésű benzinmotor
turbófeltöltővel, 1969 cm3

Erőátvitel

Nyolcfokozatú Geartronic™ automata sebességváltó

Nyolcfokozatú Geartronic™ automata sebességváltó

Maximális teljesítmény

228 kW (310 LE) 5700/min fordulatnál

184 kW (250 LE) 5500/min fordulatnál

Maximális nyomaték

400 Nm 2200–5100 /min fordulatnál

350 Nm 1800–4800/min fordulatnál

Gyorsulás, 0 –100 km/h

5,8 s

6,7 s

Végsebesség

250 km/h

235 km/h

Üzemanyagtartály térfogata

60

55 l

Csomagtér térfogata (V211–2)

529 l

529 l

Környezetvédelmi besorolás

Euro 6d-TEMP

T6 AWD

Gumiabroncs kategória*

A

T5

Euro 6d-TEMP
B

C

A

B

C

Fogyasztás vegyes ciklusban

7,2 l/100 km

7,4 l/100 km

7,6 l/100 km

6,6 l/100 km

6,8 l/100 km

6,9 l/100 km

CO2 kibocsátás

167 g/km

171 g/km

176 g/km

154 g/km

157 g/km

160 g/km

Polestar fejlesztésű optimalizáció. A Polestar által optimalizált hajtáslánc-szoftver pontosabbá és kiegyensúlyozottabbá teszi a vezetés élményét. A Polestar mérnökeivel együttműködve a menetdinamika olyan fontos területeit optimalizáltuk, mint a közepes fordulatszám-tartományban nyújtott motorteljesítmény, a sebességváltás és a gyorsulás. A Polestar Engineered
Optimisation szoftver lehetőségeinek maximális kiaknázása érdekében határozottan javasoljuk az opcionális vezetési mód beállítás megrendelését.
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1610

1425

1384
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1610

1425

1384

1610

1850

2040

1432

1610
1610
1850
1850
2040
2040

VOLVO V60

D4 AWD

D3 AWD

Motor

Négyhengeres, soros elrendezésű, közös nyomócsöves
turbódízel motor ikerturbóval, 1969 cm3

Négyhengeres, soros elrendezésű, közös nyomócsöves
turbódízel motor, 1969 cm3

Erőátvitel

Nyolcfokozatú Geartronic™ automata sebességváltó

Nyolcfokozatú Geartronic™ automata sebességváltó

Maximális teljesítmény

140 kW (190 LE) 4250/min fordulatnál

110 kW (150 LE) 3750/min fordulatnál

Maximális nyomaték

400 Nm 1750–2500/min fordulatnál

350 Nm 1500–2500/min fordulatnál

Gyorsulás, 0 –100 km/h

7,9 s

9,6 s

Végsebesség

220 km/h

205 km/h

Üzemanyagtartály térfogata

60 l

60 l

Csomagtér térfogata (V211–2)

529 l

529 l

Környezetvédelmi besorolás

Euro 6d-TEMP

Gumiabroncs kategória*

A

Euro 6d-TEMP
B

C

A

B

C

Fogyasztás vegyes ciklusban

4,9 l/100 km

5,0 l/100 km

5,1 l/100 km

4,9 l/100 km

5,0 l/100 km

5,1 l/100 km

CO2 kibocsátás

128 g/km

131 g/km

135 g/km

128 g/km

132 g/km

135 g/km

VOLVO V60

D4

D3

Motor

Négyhengeres, soros elrendezésű, közös nyomócsöves
turbódízel motor ikerturbóval, 1969 cm3

Négyhengeres, soros elrendezésű, közös nyomócsöves
turbódízel motor, 1969 cm3

Erőátvitel

Hatfokozatú kézi vagy nyolcfokozatú Geartronic™
automata sebességváltó

Hatfokozatú kézi vagy nyolcfokozatú Geartronic™
automata sebességváltó

Maximális teljesítmény

140 kW (190 LE) 4250/min fordulatnál

110 kW (150 LE) 3750/min fordulatnál

Maximális nyomaték

400 Nm 1750–2500/min fordulatnál

320 Nm 1750–3000/min fordulatnál

Gyorsulás, 0 –100 km/h (kézi/automata)

7,9/7,9 s

9,9/9,9 s

Végsebesség (kézi/automata)

220/220 km/h

205/205 km/h

Üzemanyagtartály térfogata

55 l

55 l

Csomagtér térfogata (V211–2)

529 l

529 l

Környezetvédelmi besorolás

Euro 6d-TEMP

Gumiabroncs kategória*

A

Euro 6d-TEMP
B

C

A

B

C

Fogyasztás vegyes ciklusban (kézi/automata)

4,4/4,5 l/100 km 4,5/4,6 l/100 km 4,6/4,7 l/100 km 4,4/4,5 l/100 km 4,5/4,7 l/100 km 4,6/4,8 l/100 km

CO2 kibocsátás (kézi/automata)

117/119 g/km

119/122 g/km

122/125 g/km

117/120 g/km

119/123 g/km

122/126 g/km

*A gumiabroncs gördülési ellenállás alapján számolt üzemanyag-hatékonysági mutatója az EU energia címke szerint.
Szelektív katalitikus redukció a kipufogó gázban levő nitrogén-oxidok (NOx) csökkentésére. A dízelmotorok szelektív katalitikus redukciót végző SCR-katalizátora redukálóanyag (AdBlue® folyadék) alkalmazásával a kipufogó gázban levő káros nitrogén-oxidok 90%-át ártalmatlan nitrogénné és vízzé alakítja. Az AdBlue® folyadéknak külön tartálya van, amelyet
minden időszaki szerviznél feltöltenek, de a szervizek között is szükség van az utántöltésre. Ezt tankoláskor a vezető maga is könnyen elvégezheti. Az AdBlue® tartály töltőnyílása közvetlenül
az üzemanyag töltőnyílás mellett található.
Az AdBlue® a Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA) bejegyzett márkaneve.
A műszaki adatok tájékoztató jellegűek és a nyomdába adás óta érvényüket veszthették. Az aktuális adatokról érdeklődjön Volvo márkakereskedőjénél.

Megjegyzés: A folyamatos termékfejlesztés következtében a prospektusban közölt egyes adatok és információk a nyomdába adás óta érvényüket veszthették. Az ábrázolt, illetve ismertetett felszerelések egy része feláras lehet. A megrendelés véglegesítése előtt Volvo Cars márkakereskedőjénél tájékozódjon a legfrissebb információkról. A gyártó fenntartja a jogot, hogy az
árakat, színeket, kárpitokat, műszaki jellemzőket vagy a modellválasztékot előzetes bejelentés nélkül, bármikor megváltoztassa.

VOLVO V60
D4 AWD | V60 Cross Country
Nyírfa metál fényezés (726)
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VOLVO V60 CROSS COUNTRY

D4 AWD

Motor

Négyhengeres, soros elrendezésű, közös nyomócsöves
turbódízel motor, 1969 cm3

Erőátvitel

Nyolcfokozatú Geartronic™ automata sebességváltó

Maximális teljesítmény

140 kW (190 LE) 4250/min fordulatnál

Maximális nyomaték

400 Nm 1750–2500/min fordulatnál

Gyorsulás, 0 –100 km/h

8,2 s

Végsebesség

210 km/h

Üzemanyagtartály térfogata

60 l

Csomagtér térfogata (V211–2)

529 l

Környezetvédelmi besorolás

Euro 6d-TEMP

Gumiabroncs kategória*

A

C

Fogyasztás vegyes ciklusban

5,1 l/100 km

5,4 l/100 km

CO2 kibocsátás

135 g/km

143 g/km

*A gumiabroncs gördülési ellenállás alapján számolt üzemanyag-hatékonysági mutatója az EU energia címke szerint.
Szelektív katalitikus redukció a kipufogó gázban levő nitrogén-oxidok (NOx) csökkentésére. A dízelmotorok szelektív katalitikus redukciót végző SCR-katalizátora redukálóanyag (AdBlue® folyadék) alkalmazásával a kipufogó gázban levő káros nitrogén-oxidok 90%-át ártalmatlan nitrogénné és vízzé alakítja. Az AdBlue® folyadéknak külön tartálya van, amelyet
minden időszaki szerviznél feltöltenek, de a szervizek között is szükség van az utántöltésre. Ezt tankoláskor a vezető maga is könnyen elvégezheti. Az AdBlue® tartály töltőnyílása közvetlenül
az üzemanyag töltőnyílás mellett található.
Az AdBlue® a Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA) bejegyzett márkaneve.
A műszaki adatok tájékoztató jellegűek és a nyomdába adás óta érvényüket veszthették. Az aktuális adatokról érdeklődjön Volvo márkakereskedőjénél.

Polestar fejlesztésű optimalizáció. A Polestar által optimalizált hajtáslánc-szoftver pontosabbá és kiegyensúlyozottabbá teszi a vezetés élményét. A Polestar mérnökeivel együttműködve a menetdinamika olyan fontos területeit optimalizáltuk, mint a közepes fordulatszám-tartományban nyújtott motorteljesítmény, a sebességváltás és a gyorsulás. A Polestar Engineered
Optimisation szoftver lehetőségeinek maximális kiaknázása érdekében határozottan javasoljuk az opcionális vezetési mód beállítás megrendelését.

Megjegyzés: A folyamatos termékfejlesztés következtében a prospektusban közölt egyes adatok és információk a nyomdába adás óta érvényüket veszthették. Az ábrázolt, illetve ismertetett felszerelések egy része feláras lehet. A megrendelés véglegesítése előtt Volvo Cars márkakereskedőjénél tájékozódjon a legfrissebb információkról. A gyártó fenntartja a jogot, hogy az
árakat, színeket, kárpitokat, műszaki jellemzőket vagy a modellválasztékot előzetes bejelentés nélkül, bármikor megváltoztassa.

VOLVO V60

KELLEMES ÉRZÉS
Biztosak vagyunk benne, hogy új Volvójában mindig kellemesen érzi majd magát, és a Volvo divat
cikkeivel ezt az érzést autóján kívül is élvezheti. A Volvo kollekció kiváló minőségű darabjait – mint
például a képen látható elegáns vászon sálat – a svéd természet és a modern skandináv dizájn ihlette.
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VOLVO CARS
AJÁNDÉKTÁRGY KOLLEKCIÓ
Kollekciónkban többek között bőrtáskákat, ruházati cikkeket, órákat és
napszemüvegeket találnak a Volvo márka rajongói. A teljes választékot itt
tekintheti meg: collection.volvocars.com

KRISTÁLYTISZTA FORRÁSBÓL
Formatervezőink a neves svéd dizájnerrel, Lena
B ergströmmel együttműködve alkották meg ezt az
egyedi kristálypohár kollekciót, amelynek minden darabját
kézzel csiszolták. A modern skandináv dizájn elemeit az
ősi észak-svédországi hagyományokkal ötvöző poharak
a világhírű svéd Orrefors® üveggyárban készültek.

SVÉD IDŐSZÁMÍTÁS
A Volvo Cars dizájn csapata most először tervezett karórát, amely – a gyár
autóihoz hasonlóan – a kifinomult
skandináv dizájn jegyében született,
és a Volvo ajándéktárgy kollekció
egyik legszebb darabja.
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