Volvo S90 Twin Engine príslisti
Prísirnir eru galdandi frá 9. januar 2017. Prísirnir eru við meirvirðisgjaldi, men uttan veitingarkostnað á 3.250,- kr. Fyrivarni verður tikið fyri prentvillum, broytingum av sniði og prísum. S = standardútgerð.

Útgáva
T8 Twin Engine

HK

Syl.

Gear

Km/l

407*

4

8 sjálvvirkin

50

CO2

– = ikke tøkt.

O = aðrir møguleikar.

		

Kann toga			

Inscription

R-Design

46			

2.100 kg.			

850.000,-

850.000,-

* 320 HK frá bensinmotori pluss 87 frá el motori.
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Standardútgerð:
12V stikk framman og aftan
Leðurróður við trimum snældum: Uni deco
Setur aftan ið kann deilast 60/40
Avbrótara til stoytkodda við síðuna av
førara við kósum til barnastól
Bakspegl við sjálvvirkandi niðurblendan
Blankar listar um síðurútarnar
Capless filling – brennievnisávísur tútur
Clean Zone Interior við AQS
(virkið kolfiltur)
Talgilt tólborð við 12,3” TFT skíggja
Dupult rund útstoyt
Drive Mode Settings
Bøtisett til dekk, við kompressara
Dekkstrýstseftirlit (iTPMS)
Elektromekanisk parkeringsbremsa
El-stýrd síðuspegl ið leggjast inn
sjálvvirkandi
El-stýrd síðuspegl við hita
Hita í róðri
El-rútar framman og aftan
El-stýrt sóltak
El-stýrd baklúka
Fjarstýrt sentrallás við lyklafríum startara
Vaskara til framlyktir
Fyrstuhjálparsett

IntelliSafe funkur:
• ABS bremsur
• Sjálvvirkandi bremsing eftir stoyt
• Sjálvvirkandi upplating av hurðum
		 eftir stoyt
• Bremsipedalin søkkur saman undir
		 ferðsluóhappi
• Frástøðuávaring
• Føraraávaring (skráseting av møði)
• ESC skipan móti glíðing við
		 EBA (”fjáltursbremsihjálp”)
• Ferðavmarkari, tillagar seg eftir
		 skeltum
• Hill Start assist
• WHIPS: Verja móti koyrilsbresti
• IDIS, Intelligent Driver Information
		 System
• IntelliSafe Assist
		 • Cruise Control ið kann tillagast
		 • Queue Assist
		 • Pilot Assist (Ein hond á róðrinum,
			 upp til 130 km/t)
		 • Breythaldshjálp
• Síðupútur ið taka stoyt
		 við ferðsluóhappi (minkar vanda
		 fyri ryggskaða)
• IC stoytkoddagardinur
• Stoytkoddar í førarasíðu og við
		 síðuna av førara
• Stoytkodda til knø í førarasíðu
• SIPS stoytkoddar
• Útavkoyriavmarking
• Skeltisafturkenning

City Safety:
• Ávaring um tvørkoyrandi ferðslu,
		 við sjálvvirkandi steðging
• Samanstoytsávaring við
		 sjálvvirkandi steðging
• Fótgangaraávaring sjálvvirkandi
		 steðging
• Súkkluávaring við sjálvvirkandi
		 steðging
• Ávaringarskipan móti stórum
		 djórum á vegnum
• Pre-prepared bremsuskipan
• Pre-prepared trygdarbelti
• SIPS stoytkoddar
• Skeltisafturkenning

– = ikke tøkt.

Regnsensor
Beltitáttara á øllum setrum
Trygdarbeltisávarin á øllum setrum
Sensus Connect High Performance:
• 9,3” nertiskíggi
• 224W forsterkari
• 10 hátalarar
• Bluetooth® til handfría telefon og
		 tónleikanýtslu
• AUX og USB-stikk
Subwoofara
Bensintanga til 50 litrar

Luftskiftisskipan 2 sonur (ECC)

Oljufýring við tíðarstilling

Koyriteldu
Leðurklæddan gearknøtt

Tjóvaávaring við:
• Dead Lock funku
• Rørslusensor
• Stigsensor

Lendastuðul á framsetrum við 4 stillingum

Mátari av útihita

Hjólboltar ið kunnu læsast

Hita í setrum framman

Sminkuspegl við ljósi

Hita í setrum aftan, uttaru setrunum

Róður við fleiri stillingum

Hita í sprinklaradysum

One Touch Fold, el stýrt rygglen og
nakkapútur á baksetrum

Volvo on Call

Koyriljós við ljóssensori

O = aðrir møguleikar.

Bróstaklædningur úr Iron Ore aluminium
Parkeringssensor aftan
Stigvaksandi servostýring
Fjarstýring á róðri

Fjarstýrd upp- og afturlating av vindeygu
og møguligum sóltaki
Hill start assist
Home Safe ljósfunka
Internet landkort (krevur fast internet
samband)
ISOfix á uttastu baksetrum
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Inscription hevur afturat standard:

R-Design hevur afturat Standard:

19” alufelgur við 10 snældum Silver
Diamond Cut 255/40 R19 (150)

19” alufelgur við 5 snældum Matt Black
Diamond Cut 255/40 R19 (158)

Stólarm á baksetri við kopphaldara

Stólarm á baksetri við kopphaldara

Síðuspegl við sjálvvirkandi niðurblendan

Síðuspegl við sjálvvirkandi niðurblendan

Kromlistar:
– Niðast á hurðum við "Inscription"
– Tveir á niðasta luftinntaki
– Við handtøkini á hurðum

El-stýrt førarasetur við minni

El-stýrt førarasetur við minni
Hálvsjálvvirkandi parkeringspilot við sensor
framman og aftan
Gáttir úr metal við ljósi "Volvo"
Áklæði: Moritz leður Comfort setur
IntelliSafe Surround (BLIS)
Ljós innan ”High level”
Kølaragrill við krom rivum
LED tokulyktir framman ABL og AHB (Tórs
hamara snið)
Mottur við "Inscription"
Lyklaeind klødd við leðri
Bróstaklædningur í Walnut træi
Parkeringsmyndatól aftan
Sensus Navigatión Pro
Sitipútuforleingjari, handstýrdur

– = ikke tøkt.

O = aðrir møguleikar.

Hálvsjálvvirkandi parkeringspilot við sensor
framman og aftan
Gáttir úr metal við ljósi "R-Design"
Áklæði: Nubuck/leður Contour setur
IntelliSafe Surround (BLIS)
Ljós innan ”High level”
LED tokulyktir framman ABL og AHB (Tórs
hamara snið)
Mottur við "R-Design"
Lyklaeind klødd við leðri
Bróstaklædningur í Metal Mesh
Parkeringsmyndatól aftan
Sensus Navigatión Pro
Sitipútuforleingjari, handstýrdur
R-Design staklutir:
– Spreiðara aftan
– Dupult innbygd útstoyt
– Kúfangara framman
– Gearknøtt
– Kølaragrill
– Gatað leðurróður
– Mottur
– Húsar til síðuspegl í Mattum Silvuri
– Listar á síðurútum í Silk Metal
– Svart loftsklæði innan
– Sportspedalir
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