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Prisliste Volvo S90 Advanced
Priserne er vejledende priser gældende for biler produceret fra uge 17-2023 (MY24), de er beregnet ud fra de forventede afgiftsreguleringer pr. 1. januar 2023. Endelig regulering forventes fastsat af skattemyndighederne ultimo 2022. 

Priserne er gældende ved levering mellem 1. januar 2023 og 31. december 2023. De vejledende priser er inkl. moms og afgift samt leveringsomkostninger (4.280,- kr.). 
Der tages forbehold for trykfejl, afgiftsændringer, ændringer i specifikationer og modelprogram samt pris. S = standardudstyr. O = u/b (alternativ mulighed). P = findes kun i pakke.

Motor: Recharge T8 aut.

Brændstof: Benz. Plug-in Hybrid

Antal Cyl.: 4

Gearkasse: 8-trins aut.

Motoreffekt (HK): 310 + 145

Brændstofforbrug (km/l): 125,0 - 125,0

CO2 (g/km): 19

Wh/km: 174 - 176

Km på ren el, op til: 87

Ladetider (6A, 10A, 16A): 12 t. / 5 t. / 3 t.

Ladehastighed i kW: 6,4

Energiklasse: -

Trækvægt (kg.): 2.100

Halvårlig CO2-afgift, dkk: 370,-

Priser fra: Recharge T8 aut.

Plus: 701.005,-

Ultimate: 745.008,-

Plug-in hybrid teknologi, brændstofmotor + el-motor på bagakslen.

Bilens forbrug er beregnet efter den standardiserede kørecyklus (WLTP) og testet i et laboratoriemiljø. Tallene er beregnet til at sammenligne forskellige biler. Bilens reelle forbrug kan variere fra det oplyste. 

Forbrug til klimaanlæg og lignende indgår ikke i de oplyste tal. Forbrug, opladningstid og rækkevidde påvirkes bl.a. af kørestil, vejrforhold og valg af ekstraudstyr.
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Plus standardudstyr:

Sæder og indtræk

60/40 splitbagsæde

El-justerbar lændestøtte for, 4-vejs

El-nedfældbare nakkestøtter 2. sæderække

El-justerbare forsæder med hukommelse, 8-vejs (sædeposition 
gemmes i og betjenes via knapperne i fordørenes øvre panel, 
sidespejlsposition gemmes ligeledes)

El-justerbart lændestøtte, 4-vejs 

ISOFIX beslag bag, yderpladser

Komfortsæder m. indtræk i Moritz læder, Charcoal (RA00)

One Touch Fold, el-udløst bagsæderyglæn

Siddehyndeforlængelse for, el-justerbar

Interiør

Interiør, paneler, rat og gearvælger styres af den kabine man vælger

Armlæn for og bag med kopholder

Aut. nedblændende bak- og sidespejle

El-sideruder for og bag

Fastgørelsesøjer til barnestol, for

Interiørbelysning: High Level

Make up spejle med lys

Multijusterbart rat

Måtter, tekstil

Ratfjernbetjening til lydanlæg, stemmestyring og fartpilot

Eksteriør

Aquablades med integreret sprinklersystem

Blanke siderudelister

Capless filling - brændstofbestemt tankstuds 

El-indfældbare sidespejle

Forlygtevaskere

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

LED forlygter m. Automatic High Beam og Active Bending Light

LED kørelys med lyssensor

Førerstøtte og sikkerhedssystemer

Safety Assistance:

Forward Collision Warning

Automatic Emergency Brake 
 • Pedestrian, Cyclist, Intersection, Large animal

ABS bremser

Advarselstrekant

Airbag i fører- og passagersiden

Airbag-afbryder i passagersiden

Airbaggardiner IC

Automatisk bremsning efter kollision

Automatisk oplåsning af døre ved kollision

Bremsepedalen kollapser ved ulykke

Connected Safety (Slippery Road Alert, kræver data)

Driver Awareness 
 • Steering avoidance 
 • Blind spot information system 
 • Cross traffic alert 
 • Rear collision warning & mitigation

Driver Assistance 
 • Adaptive Cruise Control 
 • Pilot Assist 
 • Emergency Stop Assist 
 • Distance Alert

Digital instrumentering 12,3" 

Drive Mode Settings 
(betjenes i centerskærmen, vælg mellem Hybrid, Pure, AWD & Power)

Driver Alert (træthedsregistrering)

Elektronisk startspærre

El-styret barnesikkerhedslås af bagdøre via knap i førerdør

ESM (Exterior Sound Module (AVAS)) 

Energiabsorberende siddehynder ved ulykke (mindsker risikoen for 
kompressionsskader i ryggen)

ESC antiudskridningssystem med EBA (”panikbremseassistent”)

Fjernbetjent centrallås

Forberedt til Alco-lock

Færdselstavlegenkendelse

Hill Start Assist

Home-safe belysning

Lane Keeping Aid (Haptiske rystelser)

Førerstøtte og sikkerhedssystemer

Nøglefribetjening start/døre samt bagklap

Oncoming Lane Mitigation 
 • Oncoming lane mitigation 
 • Oncoming mitigation by braking

Parkeringskamera bag

Parkeringssensor for og bag

Progressiv servostyring

Ratstamme kollapser ved ulykke

Ready to drive notification

Regnsensor

Run Off Road Mitigation

Selealarmer alle pladser

Seleforstrammere ved forsæder og yderpladser bag 
 • Pre prepared brakes 
 • Pre prepared safety belts

SIPS airbags

Speed Limiter based on Road Sign Information 
 • Automatic Speed Limiter

Tyverialarm med bevægelsessensor

WHIPS for, Whiplash protection system

Klima

Akustikruder, laminerede

AQS, multifilter (Pollenfilter)

Elektrisk kabinevarmer, High Voltage coolant Heater A (HVHA) (kun 
Recharge)

El-opvarmede forsæder

El-opvarmede og –justerbare sidespejle

Fugtighedssensor

Klimaanlæg, 2 zoner 

Regnsensor

Udvendig temperaturmåler
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Plus standardudstyr:

Fælge og chassis

19" letmetalfælge 8-eget Black DC 255/40 R19 (1251) 

Dynamic chassis

Dækreparationskit med kompressor

Dæktrykskontrol (iTPMS)

Elektrisk parkeringsbremse

Låsbare hjulbolte

Pak og last

12V stik i bagagerum

El-åbning af bagklap med ”hands free” (fod under kofangeren)

Førstehjælps kit

Indkøbsposeholder i bagagerum

Lyd og teknik

Digital Services, inkl. datapakke i 4 år (gælder ikke Færøerne): 
 • Google Maps (Navigation) 
 • Google Assistance (Dansk stemmestyring) 
 • Google Play Store (Udvalgte apps) 
 • On Call Services m. tilhørende Volvo Car app (inkl. eCall) 
 • Smartphone integration (Apple Carplay)

High Performance audio 
 • 9,3” touch screen 
 • DAB+ radio 
 • 220W forstærker 
 • 6 kanals forstærker 
 • 10 højtalere 
 • Bluetooth® til håndfri telefoni og musik streaming

4 USB-C stik, to for og to bag (ej til afspilning MP3 e.lign.)

Ladekabel Type 2-stik Mode 2, 3-faset 16A (6 m)

Bilens OBC tillader 6,4 kWh opladning

Digital instruktionsmanual

S90 Ultimate har derudover:

Sæder & indtræk

Ved tilkøb af ventileret Nappalæder er massagefunktion i ryglæn på 
forsæder standard

Interiør

Beklædt instrumentpanel, kunstlæder

Solgardin i bagrude, el-styret

Solgardiner i sidedøre, bag

Førerstøtte og sikkerhedssystemer

Head Up display

Parkeringskamera 360°

Klima

El-soltag

Advanced Aircleaner (PM2.5)

Fælge og chassis

20” letmetalfælge 6-eget Black Diamond Cut 255/45 R20 (1252)

Lyd og teknik

Harman Kardon audio 
 • 9,3” touch screen 
 • DAB+ radio 
 • 600W  
 • Quantum Logic Surround samt DIRAC Unison højtalere 
 • 14 højtalere: 1 centerhøjtaler, 2 stk. 25 mm diskanter for, 
  2 stk. 25 mm diskanter bag, 2 stk. mellemregister for og 
  2 stk. 150 mm mellemregister/bas bag, 2 stk. 165 mm bas for 
  og 2 stk. 80 mm mellemregister bag samt 1 Subwoofer


