Prisliste Volvo S90 Twin Engine
Priserne er pr. 11. juni 2019 (MY20). De vejledende nyvognspriser er inkl. moms og leveringsomkostninger (3.980,- kr.). Der tages forbehold for trykfejl, ændringer i specifikationer, modelprogram og priser.

Motor:		

S = standardudstyr. – = ikke tilgængelig.

O = u/b (alternativ mulighed).

P = Kun i Pakke.

T8 aut. Twin Engine

Brændstof:		
Benzin/el
Antal Cyl.:		4
Gearkasse:		

8-trins aut.

Motoreffekt (HK):		 390*
Miljøklassifikation:
Brændstofforbrug (km/l):

Euro6d-TEMP
52,6 - 47,6

CO 2 (g/km):		

42 - 48

Km på ren el:

51 - 54

Trækvægt (kg.):		2.100

Priser fra:		

T8 aut. Twin Engine

Inscription:		898.980,R-Design:		898.980,*) Plug-in hybrid teknologi, brændstofmotor 303 hk + el-motor på bagakslen 87 hk.
Brændstoftal og CO2 er baseret på WLTP.
NB: Som følge af WLTP er brændstofforbruget og CO2-udledning varierende for hver enkelt variant, og påvirkes af det individuelle tilvalg af ekstraudstyr.
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S = standardudstyr. – = ikke tilgængelig.

O = u/b (alternativ mulighed).

P = Kun i Pakke.

Standardudstyr:
12V stik ved for- og bagsæde og i bagagerum

Forlygtevaskere

Jalousilåg på midterkonsollens forreste del

3-eget læderrat med Uni deco

Førstehjælps-kit

Kørecomputer

60/40 splitbagsæde

Global åbning/lukning af vinduer og evt. soltag via fjernbetjeningen

Kørelys med lyssensor

Advarselstrekant i bagklap

Hill Decent Control

Ladekabel med Schuko stik 6A (fuld opladning ca. 7 timer) 4,5 m

Airbagafbryder i passagersiden

Hill Start Assist

LED forlygter med AHB (op/ned) (Thors Hammer design)

Akustik sideruder, laminerede (støjdæmpende)
(OBS! Vær opmærksom på at disse ruder tager længere tid at slå itu
i en nødsituation)

Home Safe lysfunktion

Låsbare hjulbolte

Internet Maps (kræver konstant internetforbindelse under brug)

Make-up spejle med lys

IntelliSafe funktioner:
• ABS bremser
• Automatisk bremsning efter kollision
• Automatisk hastighedsbegrænser via færdselstavler
• Automatisk oplåsning af døre ved kollision
• Bremsepedalen kollapser v/ulykke
• Driver Alert Control (træthedsregistrering)
• ESC antiudskridningssystem m/EBA (panikbremseassistent)
• Hastighedsbegrænser, kan tilpasse hastighed efter
		færdselstavler
• WHIPS for, Whiplash Protection System
• IDIS, Intelligent Driver Information System
• IntelliSafe Assist
		• Adaptive Cruise Control
		• Queue Assist
		• Pilot Assist (en hånd på rattet. Op til 130 km/t)

Manuelt justerbare forsæder m. el-styret højde

Armlæn bag med kopholder
Aut. nedblændende bakspejl
Capless filling - brændstofbestemt tankstuds
Chassis: Dynamic
Connected Safety
(Slippery Road Alert)(Cloud-baseret forbindelse mellem Volvo biler
med denne funktion. Skal aktiveres og kræver data. Giver føreren
meddelelser om glat føre)
Clean Zone Interior med AQS (aktivt kulfilter)
Digital instrumentering 12,3”
Dobbelte integrerede afgangsrør
Drive Mode Settings
(køre indstillinger: ECO, Comfort, Dynamic eller Pure
Dækreparations-kit med kompressor
Dæktrykskontrol (iTPMS)
Elektronisk klimaanlæg (ECC) 2 zoner
Elektromekanisk parkeringsbremse
El-indfældbare og el-justerbare sidespejle med varme
El-justerbare sidespejle med varme
El-nedfældbar nakkestøtter 2. sæderække (One Touch Fold)
El-opvarmet bagsæde, yderpladser
El-opvarmet rat
El-opvarmede sprinklerdysser
El-ruder for og bag
El-styret bagklap (Ifb. med nøglefribetjening start/døre findes sensor
under bagkofangeren, som åbner bagklap ved vip med foden)
El-styret barnelås i førerdør
Fjernbetjent centrallås med keyless start

•
•
		
•
•
•
•
•
•
•

Lane Keeping Aid
Energiabsorberende siddehynder ved ulykke
(mindsker risikoen for kompressionsskader i ryggen)
IC airbaggardiner
Airbag i fører- og passagersiden
Knæairbag i førersiden
SIPS airbags
Færdselstavlegenkendelse
Oncoming mitigation with Steer assist and full auto brake
Run Off Road Mitigation

City Safety (gen. 3):
• Steering support (Evasive Manoeuvre Assist)
• Cross Trafic Detection with full auto brake
• Collision Warning with full auto brake
• Pedestrian Detection with full auto brake
• Cyclist Detection with full auto brake
• Large Animal Detection
• Pre-prepared brake system
• Pre-prepared safetybelts

Multijusterbart rat
Nøglefri betjening døre/start inkl. vandtæt Key-tag
Progressiv servostyring
Ratfjernbetjening
Regnsensor
Siderudelister i standardudførelse
Sensus Connect High Performance
• 9,3” touch screen
• 220W forstærker
• 10 højtalere
• Bluetooth® til håndfri telefoni og musik streaming
• USB-stik
Seleforstrammere på alle pladser
Selealarm på alle pladser
Siderude lister i silver
Subwoofer
Tilskudsvarmer, motor/kabine-varmer med timer
Tyverialarm med:
• Dead Lock funktion
• Bevægelsessensor
• Niveausensor
Udvendig temperaturmåler
Varme i forsæder
Volvo On Call (Nødopkaldssystem/eCall, wifi hotspot og tilhørende
app (AppStore & GooglePlay)

ISOfix ved bagsædet, yderpladser
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Inscription har udover standard:

R-Design har udover standard:

19” letmetalfælge 10-eget Silver Diamond Cut 255/40 R19

19” letmetalfælge 5-eget Matt Black Diamond Cut 255/40 R19

Beklædt instrumentpanel, kunstlæder

Beklædt instrumentpanel, kunstlæder

Chromelister :
• Nederst på dørsiderne med ”Inscription”
• To i nederste luftindtag
• Ved dørhåndtagene

El-justerbar førersæde med hukommelse
(hukommelsen fungerer også med sidespejlene)

Diffuser bag med chrom-liste
Dørpanelbeskyttelsesliste i metal med lys ”Volvo”
El-justerbar førersæde med hukommelse
(hukommelsen fungerer også med sidespejlene
El-styret lændestøtte, 4 vejs
Indtræk: Comfort-stole med Moritz læder*
Interiør belysning ”High level”
Måtter ved alle pladser
Nøgle-enhed læderbeklædt
Paneler i Linear Walnut, træ
Parkeringssensor for og bag
Siddehyndeforlængelse for, manuel
Solgardin i sidedøre, bag

S = standardudstyr. – = ikke tilgængelig.

O = u/b (alternativ mulighed).

P = Kun i Pakke.

El-styret lændestøtte, 4-vejs
Indtræk: Contour-stole med Nubuckstof/ Nappa-læder
Interiør belysning ”High level”
Nøgle enhed læderbeklædt
Paneler i Metal Mesh aluminium
Parkeringssensor for og bag
R-Design detaljer:
• Diffuser bag
• Forreste kofanger
• Læderrat
• Sportspedaler
• Sort loftsbeklædning
• Kølergrill
• Sidespejlkåber i sort højglans
• Dobbelte integrerede afgangsrør
• Måtter
• Gearknop
Siddehyndeforlængelse for, manuel

* Sæderne har læder på alle siddeflader og kunstlæder på siderne, i
dørerne og bag på nakkestøtterne.

Siderudelister i sort højglans
Solgardin i sidedøre, bag
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