VOLVO V90 Cross Country T5
MOMENTUM 2017.5

Двигун
Потужність
Крутний момент
Трансмісія
Тип приводу
Максимальна швидкість
Розгін 0 – 100 км/год.
Витрата пального (змішаний цикл)
Викиди СО2
Габаритні розміри

1969 см. куб., 4 цил. турбо бензин
254 к.с. при 5500 об/хв
350 Нм при 1500-4800 об/хв
8 – ти швидкісна автоматична адаптивна “Geartronic”
Повний привід
230 км/год (обмежено електронікою)
7,4 сек.
6,8 л/ 100 км
169 г / км

довжина - 4 950 мм
висота
- 1 775 мм
ширина - 2 008 мм
колісна база - 2 984 мм
дорожній просвіт – 210 мм

Стандартне обладнання для комплектації “MOMENTUM”:
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 екстреного гальмування EBA
Антиблокувальна система гальм ABS
Система динамічної стабілізації та контролю тяги (DSTC)
Система Запобігання Перекиданню, RSC
Система попередження зіткнення, передня
Система попередження про перетин ліній дорожньої розмітки
Система розпізнавання дорожніх знаків (RSI)
Адаптивний круїз-контроль з системою утримання полоси руху
Функція відключення подушки безпеки пасажира
Кріплення для встановлення дитячого сидіння на передньому
сидінні пасажира
Кріплення ISOFIX для дитячих сидінь
Аптечка
Знак аварійної зупинки
КЛІМАТ
Електронний клімат-контроль (2 зони)
Датчик вологості повітря
Система контролю якості повітря CleanZone
Система передпускового обігріву двигуна та салону з таймером
Електричний підігрів заднього скла
Дефлектори вентиляції у центральних стійках
Дефлектори вентиляції підлогові для 2-го ряду сидінь
СИСТЕМИ ЗАЧИНЕННЯ ТА ОХОРОНИ

Система безключового запуску двигуна
Кнопка центрального замку в передніх дверях з індикацією
Функція зачинення кришки багажника і бардачку із середини
салону автомобіля
Загартовані бокові та заднє скло
Супроводжувальне освітлення
Механічний дитячий замок, бокові двері другого ряду
СИДІННЯ
Сидіння водія та переднього пасажира з механічним
регулюванням та електричним регулюванням висоти
Підтримка попереку, що регулюється в 4 напрямках
Передні сидіння з підігрівом
Механічне складання задніх підголівників
ШАСІ
Підівіска Touring
Рульовий прстрій із визначенням швидкості (ZF)
ДИЗАЙН ІНТЕР’ЄРУ
Декоративні вставки з алюмінію
Ручка перемикання передач оздоблена шкірою
Комплект килимків для 1 та 2-го ряду сидінь, текстиль
Накладки на пороги з написом Volvo (метал)
Дзеркала з підсвіткою в сонцезахисних козирках
М'яке накриття у багажному відділенні
Сітка для фіксації багажу
Речова сітка в спинках передніх сидінь
Внутрішнє дзеркало заднього виду з функцією авт. затемнення
ДИЗАЙН ЕКСТЕР’ЄРУ
Сріблясте декоративне оздоблення бічних вікон
Бампера та молдинги дверей в колір кузова
Подвійні хромовані вихлопні труби

Релінги на даху сріблястого кольору
Дзеркала заднього виду із підігрівом та електрорегулюванням
Дзеркала заднього виду з функцією автоматичного складання з
інтегрованим освітленням
РОЗВАЖАЛЬНІ, КОМУНІКАЦІЙНІ ТА ІНФОРМАТИВНІ СИСТЕМИ
Аудіосистема "High Performance" 10 динам. 330 Вт
9" центральный сенсорный экран
Кнопки керування аудіо системою на кермі
Роз'єми AUX та USB
Система Bluetooth handsfree
Потокове відтворення звуку через Bluetooth
Голосове управління
Інтернет-карти
Підготовка до встановлення навігаційної системи Sensus
Інтернет-радіо з використанням додатків
ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ОПЦІЇ
8" цифровий екран панелі приладів
Круїз-контроль
Функція регулювання обмеження швидкості
Обмеження швидкості 220 км/год
Інформація, що виводитьсяна на панель приладів, рос. мовою
Бортовий комп'ютер
Датчик зовнішньої температури повітря

ОСВІТЛЕННЯ
Світлодіодні фари з автоматичним регулюванням
Омивачі фар високого тиску
Супроводжувальне освітлення
ІНШЕ ОБЛАДНАННЯ
Датчик дощу
Задній паркувальний радар
Тримач для паркувальних талонів
Керівництво з експлуатації на українській мові
ДИСКИ, ОБЛАДНАННЯ КОЛІС
Система контролю тиску в колесах
Легкосплавні диски 8x18"
Шини розмірності 245/45 R18 не для використання зимою
Домкрат
Колісні болти з "секретками"

Додаткове обладнання:
RA20

Шкіра MORITZ, колір Amber у інтер'єрі кольору Charcoal

16
19
63
72
114
115
140

Протитуманні фари інтерговані у передній спойлер
12,3" цифровий екран панелі приладів
Форсунки омивача вітрового скла з обігрівом
Шторка багажного відділення з функцією автоматичного складання
Електричне дитяче блокування задніх дверей
Кришка багажника с електроприводом
Система сигналізації Volvo Guard Alarm, що включає в себе датчик руху в салоні (IMS) та датчико нахилу
автомобіля
Запасне колесо зменшеного розміру з домкратом
Внутрішнє та зовнішнє дзеркала заднього виду з функцією автозатемнення*
Тоноване скло задніх бічних дверей та багажного відділення
Система навігації SENSUS з мапою України та Європи
Дитячі сидіння, інтегровані в заднє сидіння
Камера заднього виду
Система автоматичного паркування (включає передній паркувальний радар)
Вітрове скло з обігрівом

165
169
179
255
322
790
870
871

Вартість автомобіля з опціями (металік) (з ПДВ):
Акційна вартість автомобіля:
Вартість автомобіля на 20.01.18 складає:

56 809 Євро*
49 309 Эвро*
1 659 247,85 гривень*

*Дана інформація не є Рекламою чи Комерційною пропозицію та надана з метою попереднього ознайомлення. Остаточна вартість розраховується за
валютним курсом Євро, що відображується на веб-сайті http://www.winner.ua/ на день здійснення оплати.
Виробник: “Volvo Cars Corporation”, Швеція. Сертифікат відповідності серія ВБ № 860248.
Гарантія на автомобіль 3 роки без обмеження по пробігу. (діють певні обмеження)
ТОВ “Віннер Автомотів” залишає за собою право змінювати вартість авто в будь-який час без додаткового попередження.
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