Volvo S90 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

HK

Syl.

Gear

Km/l

CO2

Orkuflokkur 		

D3

150

4

6 handstýrd

22,7

115

A+

D3

150

4

6 sjálvvirkin

22,7

115

D4

190

4

6 handstýrd

22,7

D4

190

4

8 sjálvvirkin

D4 AWD

190

4

D5 AWD*

235

T4

Kann toga		

– = ikke tøkt.

O = aðrir møguleikar.

Momentum

Inscription

R-Design

1.800 kg.

515.000,-

-

-

A+

1.800 kg.

545.000,-

620.000,-

620.000,-

116

A

+

1.800 kg.

535.000,-

650.000,-

650.000,-

22,7

116

A+

1.800 kg.

565.000,-

650.000,-

650.000,-

8 sjálvvirkin

21,3

124

A

2.200 kg.

595.000,-

680.000,-

680.000,-

4

8 sjálvvirkin

20,8

127

A

2.200 kg.

630.000,-

715.000,-

715.000,-

190

4

8 sjálvvirkin

15,4**

149**

B

-

535.000,-

620.000,-

620.000,-

T5

254

4

8 sjálvvirkin

15,4

149

B

1.800 kg.

569.000,-

655.000,-

655.000,-

T6 AWD

320

4

8 sjálvvirkin

13,9

165

D

2.200 kg.

659.000,-

745.000,-

745.000,-

* D5 við Power Pulse. **Fyribils brennievnistøl. Set teg í samband við okkum fyri at fáa meira at vita.
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Volvo S90 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.

Standardútgerð:
12V stikk framman og aftan
17” alufelgur 7-snældur Silvur
225/55 R17
18” alufelgur 10-snældur Silverbright
turbine snið 245/45 R18 (T6 & D5)
Leðurróður við trimum snældum: Uni deco
Setur aftan ið kann deilast 60/40
Avbrótara til stoytkodda við síðuna av
førara
Stólarm aftan við kopphaldarum
Blankar listar um síðurútarnar
Capless filling - brennievnisávísur tútur
Clean Zone Interior við AQS
(virkið kolfiltur)
Talgilt tólborð við 8” TFT skíggja
Dupult rund útstoyt (ikki D3)
Bøtisett til dekk, við kompressara
Dekkstrýstseftirlit (iTPMS)
Elektromekanisk parkeringsbremsa
Síðuspegl við hita og el-stilling
Rygglen og nakkapútur við el-stilling
2. seturrað (One Touch Fold)
El-stýrdan lendastuðul á setrum framman,
við 4 stillingum

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”)
• 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
• Tillaging av hámarksferð
• 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
• Breytskiftisávaring
• Útavkoyriavmarking

• City Safety (gen. 3):
• 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

18" alufelgur við 10 snældum Silverbright
turbine snið 245/45 R18 (T5, T6 & D5)

19” alufelgur við 10 snældum Silver
Diamond Cut 255/40 R19 (T5, T6 & D5)

LED framlyktir við AHB (upp/niður)
(Tors Hammer design)

Stólarm á baksetri við kopphaldara

Dupult rund útstoyt við krom á endum
(ikki D3)

Kromlistar:
• Niðast á hurðum við "Inscription"
• Tvey í niðasta luftinntaki
• Á hurðahandtaki

Síðuspegl ið kunnu leggjast inn el-stýrt
El-stýrd baklúka, kann latast upp og aftur
fjarstýrt

Bakspegl við sjálvvirkandi niðurblendan

Talgilt tólborð við 12,3” skíggja

Luftskiftisskipan 2 sonur (ECC)

Lyklafríar hurðar og startara við Key-tag

Talgilt innstilling av koyrihættum og vælveru
(Drive Mode Settings)

Koyriteldu

Bróstaklædningur úr Iron Ore aluminium

Verjulisti í hurðum úr jarni við ljósi ”Volvo”

Koyriljós við ljóssensori

Parkeringssensor aftan

El-stýrt førarasetur við minni

Leðurklæddan gearknøtt

Áklæði: Maklig setur úr Moritz leðri

Hjólboltar ið kunnu læsast

Ljós innan ”High level”

Sminkuspegl við ljósi

LED tokulyktir framman við ljósum ið vísa
hvørja síðu bilurin snarar til

Handstýrd setur framman við el-stýrdari
hædarstilling

Mottur við "Inscription" á

Handstýrt bakspegl

Lyklaeind úr leðri

Róður við fleiri stillingum

Bróstaklædningur í Metal Mesh

Bróstaklæðing í Charcoal

Fjarstýring á róðri
Regnsensor

Home Safe ljósfunka

Takboylar (svartar, innbygdar)

Áklæði: Maklig Charcoal litt setur (R100)

Beltitáttara á øllum setrum

Internet landkort

Tjóvaávaring við:
• Dead Lock funku
• Rørslusensor

”Base level” ljós innan

18” alufelgur við 10 snældum Silver
Diamond Cut 245/45 R18

Dupult innbygd útstoyt

Hill start assist

Fyrstuhjálparsett

Inscription hevur afturat Momentum:

17" alufelgur við 7 snældum Silver
225/55 R17

Ljós innan ”Mid-level”

Halogen framlyktir

Vaskara til framlyktir

Momentum hevur harafturat:

Gearknøtt við infelli úr silvuri

Fjarstýrd upp- og afturlating av vindeygu
og møguligum sóltaki

Fjarstýrt sentrallás við lyklafríum startara

O = aðrir møguleikar.

ISOfix á baksetri (uttaru setrum)

Sensus Connect High Performance:
• 9,3” nertiskíggi
• 224W forsterkari
• 10 hátalarar
• Bluetooth® til handfría telefon og
tónleikanýtslu
• AUX og USB-stikk

El-rútar framman og aftan

– = ikke tøkt.

Mátari av útihita
Hita í setrum framman
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Volvo S90 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.

– = ikke tøkt.

O = aðrir møguleikar.

R-Design hevur afturat Momentum:
18” alufelgur við 5 snældum Matt Black
Diamond Cut 245/45 R18
19” alufelgur við 5 snældum Matt Black
Diamond Cut 255/40 R19
(T5, T6, T8 & D5)
Stólarm á baksetri við kopphaldara
Bakspegl við sjálvvirkandi niðurblendan
Talgilt tólborð við 12,3” skíggja
Talgilt innstilling av koyrihættum og vælveru
(Drive Mode Settings)
El-stýrt førarasetur við minni
Áklæði: Kurvaði setur við Nubuck/Nappa
leðri
Ljós innan ”High level”
LED tokulyktir framman við ljósum ið vísa
hvørja síðu bilurin snarar til
Lyklaeind klødd við gataðum leðri
Bróstaklædningur í Metal Mesh aluminium
Listar um síðurútar í Silkmetal
Sports undirvogn
R-Design staklutir:
– Spreiðara aftan
– Dupult innbygd útstoyt
– Kúfangara framman
– Gearknøtt
– Kølaragrill
– Gatað leðurróður
– Mottur
– Húsar til síðuspegl í Mattum Silvuri
– Svart loftsklæði innan
– Sportspedalir
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Volvo S90 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.

– = ikke tøkt.

O = aðrir møguleikar.

Lakk

Momentum

Inscription

R-Design

Solid

S

S

S

12.000,-

12.000,-

12.000,-

Momentum

Inscription

Metallakk Electric Silver (477)

15.000,-

15.000,-

15.000,-

Metallakk Chrystal White (707) (perlumóðir serlakk í trimum løgum)

15.000,-

15.000,-

15.000,-

-

-

18.000,-

Momentum

Inscription

R-Design

S

-

-

Toy/partleður Comfort-setur

10.000,-

-

-

Moritz leður Comfort-setur (Øll setrini hava leður á sitiflatuni og kunstleður á síðunum, í hurðunum, á ryggleni og á nakkapútum)

30.000,-

S

-

-

-

S

6.000,-

6.000,-

S

Bróstaklædningur í Carbon Fiber

-

-

18.000,-

Bróstaklædningur í Metal Mesh

-

O

S

Metallic

Premium lakk									

Metallakk Bursting Blue (bert tøkt til R-Design)

Innan									
Toy Comfort-setur

Nubuck toy/gatað leður kurvaði setur

Svart loftklæði (Fæst einans til ferðarúm við offblack áklæði og myrkum botni)

R-Design		
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Volvo S90 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.

Aluminiumsfelgur									

– = ikke tøkt.

O = aðrir møguleikar.

Momentum

Inscription

R-Design

18" alufelgur 10 snældur Turbine Silver Bright Top Cut (154)

S

-

-

18" alufelgur 5 dupultsnældur Silver Bright D Diamond Cut (149)

O

-

-

18.000,-

O

-

19" alufelgur 10 snældur Silver Diamond Cut (150)

-

S

-

19" alufelgur 5 snældur Matt Black Diamond Cut 255/40 R19(158)

-

-

S

20" alufelgur 8 snældur Silver Diamond Cut (214)

-

15.000,-

-

21" alufelgur 5 dupultsnældur Matt Black Diamond Cut 255/35 R21 (147)

-

-

25.000,-

Momentum

Inscription

R-Design

Sensus Connect High Performance við 9,3" nertiskíggja, 224W, 10 hátalarum og Bluetooth

S

S

S

Sensus Connect Premium Sound by Bowers & Wilkins

-

50.000,-

50.000,-

Fløguspælari (til eina fløgu)

2.000,-

2.000,-

2.000,-

DAB+ Radio

7.000,-

7.000,-

7.000,-

Snildfon Leinkja (AppleCarplay við eyka USB-stikki við hvítum ringi)

4.000,-

4.000,-

4.000,-

19" alufelgur 5 trýdupultsnældur Tech Matt Black Diamond Cut (498)

Ljóðanlegg									

(við: 9,3” nertiskíggja, styrkjari við 12 kanalum, 1400W, klassa D, 19 hátalarum, 7 stk. 25 mm Nautilus diskantum, 3 stk. 100 mm millumtónar við Kevlar ljóðhinnu,
4 stk. 80 mm millumtónar við Kevlar ljóðhinnu, 4 stk. 165 mm bass við ljóðhinnu úr koltrevju og pappíri, 1 stk. 250 mm subwoofari við ljóðhinnu úr koltrevju og pappíri,
Quantum Logic Surround 7.1, DIRAC Dimensions, DIRAC Live og dupultar DSP SHARC prosessorum).
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Volvo S90 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.

Standard- og eykaútgerð								

– = ikke tøkt.

O = aðrir møguleikar.

Momentum

Inscription

R-Design

Klárgering av alkolási

1.000,-

1.000,-

1.000,-

Drive Mode settings

2.000,-

S

S

-

-

2.500,-

18.000,-

-

-

Tónaðar rútar aftan (5 rútar 80 %)

-

7.000,-

7.000,-

Uttan motormerki

O

O

O

Uttan snið- og motormerki

O

O

O

Víðkað ljós innan, High level (við gáttum við ljósi í)

-

3.000,-

S

Hita í baksetri, uttaru setur (barnaselapútur kunnu skiftast út í barnaverjupakka)

4.000,-

4.000,-

4.000,-

Volvo On Call (Neyðarkall og hjálpiskipan við 3 ára haldi. v/GPS sporing og app til snildfon (iOS, Android & Windows), appin hevur timara til oljufýring/bilhitara

10.000,-

10.000,-

10.000,-

(Gevur tær møguleika at instilla koyrieginleikarnar hjá bilinum við atliti til motor, gearkassa og undirvogn. Tillagar eisini fjaðran og Four-C undirvogn, um hettar verður keypt afturat)
Hevur hesar innstillingar: Comfort Mode, ECO Mode, Dynamic Mode, Off Road Mode (bert til AWD) ella Individual Mode.

Gearskift á róðrinum (bert til aut. gear)
Head-up Display (Visir týdningamikla upplýsing frammanfyri føraran, "sveimar" 2 m úti, frammanfyri bilin)
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Volvo S90 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.

Pakkar									
Momentum Plus Pakki

– = ikke tøkt.

O = aðrir møguleikar.

Momentum

Inscription

R-Design

55.000,-

-

-

Síðuspegl við sjálvvirkandi niðurblendan
Talgilt tólborð 12,3" skíggi (vísir m.a. navigatión við endurgávu av korti)
Drive Mode settings (Gevur tær møguleika at instilla koyrieginleikarnar hjá bilinum við atliti til motor, gearkassa og undirvogn. Tillagar eisini fjaðran og Four-C undirvogn, um hettar verður keypt afturat)
Hevur hesar innstillingar: Comfort Mode, ECO Mode, Dynamic Mode, Off Road Mode (bert til AWD) ella Individual Mode.
Hálvsjálvvirkandi parkeringspilot við parkeringssensorum framman og aftan
Gáttur úr metall "Volvo"
Klæði: Toy & partleður (kunstleður) Comfortsetur
IntelliSafe Surround (Blindspot Information System, Cross Trafic Alert og Rear Collision Warning)
Luftskiftisskipan, 4 sonur (talgiltur skíggi til ferðandi á baksetrum)
LED framlyktir við ABL og AHB (Active Bending Light og Full-LED Automatic High Beam Illumination, blendan tillagar seg mótkoyrandi og bilum sum koyra frammanfyri)
Sensus Navigatión Pro (GPS við harðdiski, 9,3" skíggi) (Um tú hevur keypt Head Up Display, verður hetta eisini víst á skíggjanum)
LED Tokulyktir framman, við ljósum ið vísa hvønn veg bilurin snarar
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Volvo S90 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.

Pakkar									
Inscpription Plus pakki

– = ikke tøkt.

O = aðrir møguleikar.

Momentum

Inscription

R-Design

-

135.000,-

-

20" alufelgur 8 snældur Silver Diamond Cut (214)
230V stikk aftast á miðsyllini
360° Surround View Camera. (Fýra myndatól í síðuspeglum, kølaragrill og á baklúku. Saman við eini teldu vísir hettar ”bird view” mynd, har tú síggja bilin í sambandi við kringumstøður. (Tú sært myndina á nertiskíggja í miðsyllini)
Akustikkrútar í bakhurðum, lamineraðir (Síðurútar í bakhurðum og aftast, ikki bakrútur. GG: Lamineraðir rútar kunnu vera torførir at bróta í neyðstøðu)
Áklæði á tólborði og hurðaklædningi í kunstleðri
El-stýrt førarasetur
El-stýrd sólgardina í bakrúti
Head-up Display (Visir m.a. Sensus Navigatión, ferð, frástøðuávaring og aðra týdningamikla upplýsing)
Áklæði: Nappa leður við luftholum (Comfort setur) (Setrini hava leður á sitiflatunum og kunstleður á síðunum, í hurðunum og aftanfyri á nakkapútunum)
Luftfjarðar aftan og Four-C undirvogn
Massasjufunku í setrum framman
Sitipútuforleingjari og síðustuðul á forsetrum, el-stýrt (við minni til setur við síðuna av førara)
Sólgardinur í síðurútum, handstýrdar
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Volvo S90 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.

Pakkar									
R-Design Plus pakki

– = ikke tøkt.

O = aðrir møguleikar.

Momentum

Inscription

R-Design

-

-

120.000,-

20" alufelgur 5 dupultar snældur Matt Black 245/40 R20
230V stikk aftast á miðsyllini
360° Surround View Camera. (Fýra myndatól í síðuspeglum, kølaragrill og á baklúku. Saman við eini teldu vísir hettar ”bird view” mynd, har tú síggja bilin í sambandi við kringumstøður. (Tú sært myndina á nertiskíggja í miðsyllini)
Akustikkrútar í bakhurðum, lamineraðir (Síðurútar í bakhurðum og aftast, ikki bakrútur. GG: Lamineraðir rútar kunnu vera torførir at bróta í neyðstøðu)
Áklæði á tólborði og hurðaklædningi í kunstleðri
El-stýrt setur við síðuna av førara
El-stýrdar sólgardinur í bakrúti
Head-up Display (Visir m.a. Sensus Navigatión, ferð, frástøðuávaring og aðra týdningamikla upplýsing)
Áklæði: R-Design Nappa leður (Contour setur) (Setrini hava leður á sitiflatunum og kunstleður á síðunum, í hurðunum og aftanfyri á nakkapútunum)
Bróstaklædningur í Carbon Fiber
Sitipútuforleingjari á setrum framman, handstýrt
Sólgardinur í síðurútum, handstýrt

Barnatrygdarpakki

7.000,-

7.000,-

7.000,-

-

5.000,-

5.000,-

El-stýrt barnalás í førarahurð
Barnaselapúta á baksetri, uttaru setur (kann skiftast út við hita í uttaru setrum aftan)
12V úttak í viðførisrúmi
230V stikk aftast á miðsyllini (m.a. til løðing av teldlum og fartelefonum/snildfonum)

Barnatrygdarpakki í sambandi við Plus pakka
El-stýrt barnalás í førarahurð
Barnaselapúta á baksetri, uttaru setur (kann skiftast út við hita í uttaru setrum aftan)
12V úttak í viðførisrúmi
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Volvo S90 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.

Pakkar									
Tøknipakki (ikki í sambandi við Plus pakka)

– = ikke tøkt.

O = aðrir møguleikar.

Momentum

Inscription

R-Design

25.000,-

-

-

-

20.000,-

20.000,-

25.000,-

-

-

-

20.000,-

20.000,-

25.000,-

-

-

Head-up Display (Visir m.a. Sensus Navigatión, ferð, frástøðuávaring og aðra týdningamikla upplýsing)
Síðuspegl við sjálvvirkandi niðurblendan
IntelliSafe Surround (Blindspot Information System, Cross Trafic Alert og Rear Collision Warning)

Tøknipakki		
Head-up Display (Visir m.a. Sensus Navigatión, ferð, frástøðuávaring og aðra týdningamikla upplýsing)
El-stýrt setur við síðuna av førara

Vetrarpakki
LED Tokulyktir framman, við ljósum ið vísa hvønn veg bilurin snarar
Hiti í sprinklaradysum
Oljufýring (kann stýrast við Volvo On Call appini)
Volvo On Call (Neyðkall og hjálparskipan við 3 ára haldi. v/GPS sporing og app til snildfon (iOS, Android & Windows), appin hevur timara til oljufýring.

Vetrarpakki (í sambandi við allar Plus pakkar)
Hiti í sprinklaradysum
Oljufýring (kann stýrast við Volvo On Call appini)
Volvo On Call (Neyðkall og hjálparskipan við 3 ára haldi. v/GPS sporing og app til snildfon (iOS, Android & Windows), appin hevur timara til oljufýring.

Innipakki
Moritz Comfort setur úr leðri (Setrini hava leður á sitiflatunum og kunstleður á síðunum, í hurðunum og aftanfyri á nakkapútunum)
Ljós í  ferðarúmi "High Level"
Sitipútuforleingjari á forsetri, handstýrt
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Volvo S90 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.

Pakkar									
Innipakki (í sambandi við Plus pakka)

– = ikke tøkt.

O = aðrir møguleikar.

Momentum

Inscription

R-Design

18.000,-

-

-

-

6.000,-

-

Moritz Comfort setur úr leðri (Setrini hava leður á sitiflatunum og kunstleður á síðunum, í hurðunum og aftanfyri á nakkapútunum)
Ljós í  ferðarúmi "High Level"
Sitipútuforleingjari á forsetri, handstýrt

Dark Flame Birch pakki		
Róður í træi og leðri
Bróstaklædningur í Dark Flame Birch
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