
    

VOLVO S60 CROSS COUNTRY 
D4 AWD INSCRIPTION 2017.5 

 
 

Двигун D4 2400 см. куб.,  
5-цил. дизельний двигун із турбонаддувом  

Потужність 190 к.с. при 4000 об/хв 

Крутний момент 400 Нм при 1500-2500 об/хв 

Трансмісія 6 – ти швидкісна автоматична адаптивна 
“Geartronic”  

Тип приводу Повний привід 

Максимальна швидкість 210 км/год (обмежено електронікою) 

Розгін   0 – 100 км/год. 8,7 сек. 

Витрата пального (змішаний цикл) 6,4  л/ 100 км 

Викиди СО2 168  г / км 

Габаритні розміри довжина  -  4 638 мм               висота           - 1 545 
мм 
ширина    -  1 899 мм               колісна база - 2 774 
мм 
дорожній просвіт – 201 мм 

Стандартне обладнання для комплектації “ INSCRIPTION: 
БЕЗПЕКА 

Ремені безпеки на усіх сидіннях з піротехнічним натягуванням 
Нагадування про непристебнуті ремені безпеки 
Подушки безпеки водія та пасажира 2-х степенів 
Бокові подушки безпеки SIPS 
Бокові шторки безпеки 
Система захисту Whiplash в передніх сидіннях 
Система City safety  
Система екстреного гальмування EBA 
Антиблокувальна система гальм ABS 
Система динамічної стабілізації та контролю тяги (DSTC) 
Система Запобігання Перекиданню, RSC 
Функція відключення подушки безпеки пасажира 
Інтелектуальна система інформування водія (IDIS) 
Кріплення ISOFIX для дитячих сидінь 

СИСТЕМИ ЗАЧИНЕННЯ ТА ОХОРОНИ 
Центральний замок, ключ з інтегрованим пультом дистанційного 
управління (KIR) 

Іммобілайзер (блокування руху) 
Супроводжувальне освітлення 
Механічний дитячий замок, бокові двері другого ряду 

КЛІМАТ 
Клімат-контроль (ECC) 2-х зонний 
Повітряний фільтр салону 
Система контролю якості повітря (AQS) 
Система додаткового обігріву двигуна (без таймера) 
Електричний підігрів заднього скла 

СИДІННЯ 
Сидіння водія з електрорегулюванням та пам’яттю на 3 позиції 
Сидіння переднього пасажира з механічним регулюванням  
Механічно складані задні підголівники 

ШАСІ 
Шасі Dynamic (стандартна підвіска) 
Електричне стоянкове гальмо 
Функція автоматичного вивільнення стоянкового гальма 
Система контролю спуску (Hill Descent Control) 



    

ДИЗАЙН ЕКСТЕР’ЄРУ 
Декоративне сріблясте оздоблення нижньої частини бокових вікон 
Хромована накладка двері багажника 
Молдинги дверей оздоблені хромом 
Релінги на даху сріблястого кольору 
Приховані вихлопні труби 
Зовнішні дзеркала із підігрівом та електричним регулюванням 
Зовнішні дзеркала заднього виду з функцією автоматичного 
складання та інтегрованим освітленням 
Алюмінієвий захисний поріг двері багажника 

ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ОПЦІЇ 
Круїз-контроль 
Інформація на панелі приладів, російською мовою 

ДИЗАЙН ІНТЕР’ЄРУ  
Шкіряне рульове кермо темного кольору з декоративними 
вставками 
Рульове кермо із механічним регулюванням 
Ручка перемикання передач оздоблена шкірою з під світкою 
Декоративні вставки з алюмінію Shimmer Graphite 
Зовнішній тримач для напоїв у центральній консолі 
Задній підлокітник з тримачем для напоїв та відділенням 
Замок запалення оздоблений хромом 
Оздоблення хромом вентиляційних отворів 
Джерело живлення 12V в багажному відділенні 

РОЗВАЖАЛЬНІ, КОМУНІКАЦІЙНІ ТА ІНФОРМАТИВНІ СИСТЕМИ 
Кнопки керування аудіо системою на кермі 
Аудіосистема SENSUS Connect High Performance 4*50Вт, 8 

динаміків, AUX, DVD програвач на 1 диск з МР3, можливість 
під'єднання IPOD/USB,  
BLUETOOTH – «вільні руки» 
7” кольоровий дисплей аудіосистеми 
8" екран панелі приборів із можливістю інд. налаштування 

ОСВІТЛЕННЯ 
Активні біксенонові фари з авт. регулюванням (GDL Lights) 
Омивачі фар 
Денні ходові вогні (LED-DRL) 
Датчик автоматичного включення світла 
Автоматичне відключення задніх протитуманних ліхтарів 

ІНШЕ ОБЛАДНАННЯ 

Датчик дощу 
Тримач для паркувальних талонів 
Керівництво з експлуатації на українській мові 
Аптечка та Знак аварійної зупинки 

ДИСКИ, ОБЛАДНАННЯ КОЛІС 
Легкосплавні диски 18" NESO Diamond Cut (Al-rim 7.5x18)  
Шини розмірності 235/50 R18 не для використання зимою 
Комплект для ремонту шин 

 

Додаткове обладнання для версії INSCRIPTION: 

Фарба: акрілова або металізована, колір на вибір  
Оздоблення салону:  натуральна шкіра 

MC035 Пакет Edition Pro   
169 Внутрішнє та зовнішнє дзеркала заднього виду з функцією автоматичного затемнення  
255 Система навігації SENSUS  
605 Активні ксенонові фари з функцією автоматичного дальнього світла  
879 Внутрішнє освітлення (вищий рівень) салону без підсвічування ручки перемикання передач  
935 Аудіосистема Sensus Connect High Performance 4*50Вт, 8 динаміків, AUX, DVD програвач на 1 

диск з можливістю відтворення МР3/WMA та відео, можливість під'єднання IPOD/USB,  
BLUETOOTH – «вільні руки» 
7” кольоровий дисплей аудіосистеми 

 

MC0Y2 Пакет Winter Pro   
11 Передні сидіння з підігрівом  
602 Форсунки омивача вітрового скла з обігрівом  
752 Задні сидіння з підігрівом  
869 Кермо з підігрівом  
871 Вітрове скло з обігрівом  

MC0YT Пакет Security   
140 Система сигналізації Volvo Guard Alarm + Система IMS (Датчик руху) + Датчик нахилу автомобіля  
236 Ламіноване бокове скло та переднє бокове скло з водовідштовхуючим покриттям  
583 Персональний комунікатор з функцією відмикання дверей і запуску двигуна "без ключа" (PCC)  
815 Блокування двері багажного відділення  

165 Тимчасове запасне колесо T125/80R17  
289 Тримач для окулярів  
298 Пасажирське сидіння із функцією швидкого складання  
312 Колісні болти з секретками  
315 Декоративні вставки з дерева Modern Wood  
691 Паркувальний радар передній та задній  
790 Камера заднього виду 

 
 

Регулярна вартість автомобіля: 41 370 Євро* 
Спеціальна пропозиція : 
Вартість автомобіля на 04.03.18 складає:                       
1 187 481 гривень* 

36 370 Євро* 
 

  



    
  
  

 
*Дана інформація не є Рекламою чи Комерційною пропозицію та надана з метою попереднього ознайомлення.   
Остаточна  вартість конкретної моделі автомобіля визначається у договорі купівлі-продажу на день придбання автомобіля та залежить від моделі та 
комплектації автомобіля. Умовами договору може бути передбачено еквівалент вартості автомобіля у Євро,при цьому остаточна вартість розраховується за 
міжбанківським валютним курсом Євро, що відображується на веб-сайті http://www.winner.ua/  на день здійснення оплати. Зображений автомобіль може 
містити додаткове (опційне) обладнання та може відрізнятися від запропонованих у салоні 
Гарантія на автомобіль 24 місяців без обмеження по пробігу.  
Виробник: “Volvo Cars Corporation”, Швеція. Сертифікат відповідності серія ВБ № 860248. 
ТОВ “Віннер Автомотів” залишає за собою право змінювати вартість авто в будь-який час без додаткового попередження.   
  

 

 
 

 
 
 

 

 
 


