VOLVO S90
Ц Е Н О В А
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VOLVO S90
Двигатели

MY22

Momentum Pro

Inscription
Expression

Inscription

R-Design

118,770 лв

-

126,300 лв

125,810 лв

B4 (P) 2.0 / 197 (+14) к.с. авт.

103,910 лв

-

-

-

B5 (P) 2.0 / 250 (+14) к.с. авт.

-

-

117,500 лв

117,010 лв

B6 (P) 2.0 / 300 (+14) к.с. авт.

-

-

127,870 лв

-

-

140,690 лв

148,410 лв

-

Mild хибрид с дизелов двигател

B5 (D) AWD 2.0 / 235 (+14) к.с. авт.
Mild хибриди с бензинов двигател

Plug-In хибрид с бензинов двигател

Т8 Recharge AWD 2.0 / 390 к.с. авт.

Всички Volvo модели се предлагат с 5 години гаранция без ограничение на пробега
и с платинена карта Europe Assistance Door to Door

Всички цени сa в лева с ДДС.

Трансмисия и управление
8-степенна автоматична трансмисия
Възможност за ръчно превключване Geartronic
Независимо окачване, преден мост - Double wishbone, заден
мост - Integral link
Прогресивно сервоусилване на волана
EPAS електрическо сервоуправление
Автоматична функция Стоп / Старт
Drive mode настройки
Персонални настройки, сервоуправление
Интелигентна система за задвижване на 4-те колела с Instant
Traction (B5 (D) & B6 (P)
Сигурност и безопасност
Ограничение на скоростта до 180 км/ч
City safety, вкл. Асистент за предотвратяване на сблъсък с
автоматично спиране и защита на пешеходци, велосипедисти
и големи животни
ABS - Система против блокиране на колелата
EBD - Електронно разпределение на спирачното усилие
Система, предотвратяваща напускане на пътното платно
Асистент при аварийно спиране (EBA)
Автоматично задействане на аварийните светлини при
екстремно спиране (EBL)
Система за предупреждение за хлъзгава пътна настилка
Система за защита при страничен удар (SIPS)
Система за защита при “камшичен” удар (WHIPS)
Двустепенни предни въздушни възглавници с интелигентен
контрол
Въздушна възглавница за коленете на водача
Странични въздушни възглавници за предните места
Предупредителен сигнал при незакопчан предпазен колан за
всички места
Ключ за деактивиране на предната пасажерска въздушна
възглавница
Интелигентни, триточкови предпазни колани с
пиротехническо устройство и предварително натягане
Централно заключване с дистанционно управление и диоди
в предните врати
ISOFIX система за монтиране на детска седалка, на външните
задни места
Аптечка и авариен триъгълник
Комплект за поправка на гуми
18” спирачни дискове FN+
17” спирачни дискове FN (B5 D)
Асистиращи системи
Advanced Cars Driver Assistance Systems (ADAS), модерна
система за активна безопасност, състояща се от множество
радари, камери и ултразвукови сензори

Система, следяща мъртвия ъгъл на видимост (BLIS)
Интелигентна информационна система за водача (IDIS)
Адаптивен Cruise Control
Ново поколение Pilot assist, подпомагано с информация от
навигационната система
Регулируем ограничител на скоростта
Асистент за спазване на пътната лента (LKA)
Система за предупреждение на водача, напомняща за
почивка при нужда (DAC)
Система за разпознаване на пътните знаци (RSI)
Асистент за потегляне по наклон
Контрол при паркиране на заден ход (парктроник)
Система за следене на налягането в гумите (iTPMS)
Подсилени странични задни и задно стъкло
Светлини и видимост
LED дневни светлини
Електрохроматични интериорно и странични огледала за
обратно виждане
Отопляеми и ел. регулируеми странични огледала
Чистачки на предното стъкло със сензор за дъжд
Високо позиционирани стоп светлини
Мултимедия
Дигитални услуги (Smartphone интеграция, Индуктивно
зарядно за смартфон, Google услуги (Навигация, Гласови
команди и приложения)
Безжичното проектиране на центалния дисплей, Carplay &
AndroidAuto
Виртуално инструментално табло с 12,3” TFT дисплей
9” HD централен дисплей (тъч скрийн)
High Performance аудио система, 330W мощност и 10
говорителя
Система за гласов контрол
Bluetooth свързаност
2 USB конектора
Цифрово аудио излъчване
Телематика
Volvo On Call - авангардна и многофункционална система за
свързаност, вкл.:
Бърза връзка с тел.112 и с Пътна помощ;
Дистанционно: откл/закл. на автомобила, климатизиране,
географско наблюдение, стартиране на паркинг отоплителя,
изпращане на дестинация до навиг. система, информация
от таблото, предупреждения, шофьорски дневник за
категоризиране
на пътуването, известяване при кражба и др. (изисква
активиране на VOC App)
Допълнителни функции за T8 Plug-In Hybrid: Проверка на
пробег с оставаща батерия,

откриване на зарядни станции, климатизиране при
зареждане, напомняне на зареждане,
програмиране старта на зареждането, изчисляване
разходите за зареждане, проверка
степента на зареденост в даден момент, известяване при
завършено зареждане
Интериор / Екстериор
Мултифункционален кожен волан с декоративни апликации,
3 спици
Кожена ръкохватка на скоростния лост с декоративни
апликации
Текстилни стелки за всички места
Метални прагове с Volvo лого
Предна решетка High Gloss Black, обрамчена в хром
Закалени задно стъкло и прозорци на вратите
Дръжки на вратите в цвета на купето
Обтекатели на страничните огледала в цвета на купето
Странични стъкла, обрамчени в хром
Пластмасова лайсна на вратата на багажника
Странични огледала за обратно виждане с ел. прибиране и
приземно осветяване
Удобство и функционалност
Безключов старт на двигателя
Предни седалки с ел. регулиране по височина
Ел. регулиране на лумбалната опора, 2 посоки - предни
седалки
Кормилна колона, регулируема по височина и дълбочина
2-зонова електронна климатизираща система
Clean Zone - система, контролираща качеството на
постъпващия в купето въздух
Превентилация + удължено затопляне на купето след
изключване на двигателя
Амбиентно интериорно осветление
12V изход в централната конзола
Поставка за документи на предното стъкло
Сенници с осветени огледала и отделение за документи
Странични огледала с ел. прибиране и приземно осветяване
Ел. управление вратата на багажника
Мрежа за укрепване на багаж в багажното отделение
Ел. сгъване на заден ред седалки и задните подглавници
Бутони за дистанционно управление от волана
Резервоар за гориво с обем 60 литра
Джанти и гуми
18” алуминиеви джанти, Silver alloy, 5x2 спици
Гуми Michelin W2 245/45R18

Стандартно оборудване

Оборудване Momentum Pro

Метални прагове с лого ‘re-Charge’
Предна решетка Inscription
Хромирани лайстни на страничните стъкла
Брони и прагове в цвета на автомобила, с хромирани
лайсни и лого ‘re-Charge’

Inscription гланцови елементи по вратите и задната
броня
18” алуминиеви джанти Black Diamond Cut, 10 спици
Дръжки на вратите в цвета на купето с осветление,
хромирана основа и осветление в долната част на
вратата

Inscription (в допълнение към Momentum Pro)
Ювелирна ръкохватка на скоростния лост от шведски
кристал Orrefors
LED светлини
Елегантна облицовка на бордното табло и вратите
Ел. регулируема шофьорска седалка с памет
Ел. регулируема пасажерска седалка
Памет за пасажерска седалка
Ел. регулиране на лумбалната опора (4 посоки)
Регулиране удължението на предните седалки
Елегантна облицовка на бордното табло и вратите
Централен подлакътник с поставки за чаши и
отделение за вещи

Слънцезащитна щора, задни странични стъкла
Висок клас амбиентно интериорно осветление
Специални стелки Inscription
Осветени странични метални прагове с надпис Volvo
Дръжки на вратите с хромирана основа
Предна решетка Inscription
Inscription ключ с дистанционно управление, облечено
в кожа
18” алуминиеви джанти Black Diamond Cut, 10 спици
Ламинирни стъкла, странични и задно

R-Design (в допълнение към Momentum Pro)
Фарове за мъгла (без T8 Recharge)
Ел. регулируема шофьорска седалка с памет
Централен подлакътник с поставки за чаши и
отделения за вещи
Облицовка на тавана в черен цвят
Декоративни интериорни елементи Metal Mesh
R-Design мултифункционален волан, 3 спици
R-Design ръкохватка на скоростния лост, облечена в
кожа

R-Design педали с метално покритие
R-Design специални стелки
R-Design предна решетка
Обтекатели на огледалата за обратно виждане в черен
цвят
Странични стъкла, обрамчени в гланцово черен цвят
R-design екстериорни елементи в предната част
18” алуминиеви джанти Diamond Cut/Matt Black, 5
спици

Plug-In Hybrid (в допълнение към съответните нива на оборудване)
T8 Recharge Twin Engine AWD - 4-цилиндров бензинов
двигател с механичен компресор и турбокомпресор
(303 к.с.) и ел. мотор с мощност 87 к.с.
Странични метални прагове с надпис re-Charge
Кабел за зареждане 4,5м, 10A
Събуфер
Активен контрол на шума (EOE & EOR)

Брони и прагове в цвета на купето с хромирани
декоративни елементи Recharge
Осветени странични метални прагове с надпис reCharge (за Т8 Recharge)
Допълнителна шумоизолация
Външен аудио модул и заден високоговорител

Стандартно оборудване

Inscription Expression (в допълнение към Momentum Pro)

ПАКЕТ "ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СЕДАЛКИ" (за Momentum)
Ел. регулируема пасажерска седалка
Ел. регулируема шофьорска седалка с памет
Ел. регулиране на лумбалната опора - 4 посоки
Регулиране удължението на предните седалки
Памет за пасажерската седалка
ПАКЕТ "СВЕТЛИНИ" (за Inscription и R-Design)
Система за почистване на фаровете
Адаптивни LED светлини със завиваща функция

P0001

P0004A

2,640 лв

1 956 лв

ПАКЕТ "СВЕТЛИНИ" (за T8 Recharge Inscription Expression)
P0004B
Система за почистване на фаровете
Адаптивни LED светлини със завиваща функция и LED дневни светлини
Амбиентно осветление

2 151 лв

ПАКЕТ "СВЕТЛИНИ" (за Inscription)
P0004C
Фарове за мъгла
Система за почистване на фаровете
Адаптивни LED светлини със завиваща функция и LED дневни светлини

2,347 лв

ПАКЕТ "СВЕТЛИНИ" (за T8 Recharge Inscription Expression)
P0004D
Фарове за мъгла
Система за почистване на фаровете
Адаптивни LED светлини със завиваща функция и LED дневни светлини
Амбиентно осветление

2,445 лв

ПАКЕТ "ПОДГРЯВАНЕ"
Отопляеми предни седалки
Отопляем волан

1,076 лв

P0008

ПАКЕТ "ПАРКИРАНЕ"
Контрол при паркиране на преден ход и заден ход
Камера за паркиране на заден ход

P0010

1,467 лв

ПАКЕТ "LOUNGE" (за T8 Recharge Inscription)
Панорамен покрив, ел. регулируем
Harman/Kardon Premium Sound аудио система, вкл. събуфер
Система за качество на въздуха в купето, Multi Filter3

P0011A

3,423 лв

ПАКЕТ "LOUNGE" (за T8 Recharge Inscription Expression)
Панорамен покрив, ел. регулируем
Слънцезащитна щора, задни странични стъкла
Електрическа слънцезащитна щора на задното стъкло
Harman/Kardon Premium Sound аудио система, вкл. събуфер
Система за качество на въздуха в купето, Multi Filter3

P0011B

4,303 лв

ПАКЕТ "LOUNGE" (за Inscription & R-Design)
4-зонова електронна климатизираща система
Панорамен покрив, ел. регулируем
Harman/Kardon Premium Sound аудио система, вкл. Събуфер
Система за качество на въздуха в купето, Multi Filter3

P0011C

4,694 лв

ПАКЕТ "LOUNGE" (за Momentum Pro)
4-зонова електронна климатизираща система
Панорамен покрив, ел. регулируем
Слънцезащитна щора, задни странични стъкла
Електрическа слънцезащитна щора на задното стъкло
Harman/Kardon Premium Sound аудио система, вкл. събуфер
Система за качество на въздуха в купето, Multi Filter3

P0011D

5,574 лв

Всички цени сa в лева с ДДС
*За повече информация, моля обърнете се към Вашия Volvo дилър.

ПАКЕТИ

S90 Пакети

Легенда:

стандарт, - не се предлага

код

Momentum Pro

Inscriprtion Expr

Inscription

R-Design

5
10
11
16
30
47
108
114
117
139
140
154
165
170
179
184
212
236
273

1,682 лв
978 лв
P
P
2,288 лв
1,741 лв
254 лв
2,543 лв
2,543 лв
1,056 лв
0 лв
332 лв
430 лв
997 лв
763 лв
156 лв
1,760 лв
1,995 лв

978 лв
P
2,288 лв
1,741 лв
254 лв
2,543 лв
2,543 лв
1,056 лв
430 лв
997 лв
763 лв
156 лв
1,760 лв
1,995 лв

1,682 лв

1,682 лв

P
P
2,288 лв

P
P
2,288 лв

59 лв
254 лв
2,543 лв
2,543 лв
1,056 лв
332 лв

254 лв
2,543 лв
2,543 лв
1,056 лв
332 лв

997 лв

997 лв

1,995 лв

1,760 лв
1,995 лв

313

0 лв

0 лв

0 лв

0 лв

322
384
385

626 лв
215 лв

626 лв
215 лв

626 лв
1,526 лв

626 лв
1,526 лв

553

-

-

7,980 лв

7,980 лв

645
691
752
790

P
P
763 лв
P

P
P
763 лв
P

P
P
763 лв
P

P
P
763 лв
P

Всички цени сa в лева с ДДС

допълнително оборудване

S90 Опции
4-зонова електронна климатизираща система
Ел. регулируема пасажерска седалка
Отопляеми предни седалки
Фарове за мъгла (без T8 Recharge)
Панорамен покрив, ел. регулируем
Ел. регулируема шофьорска седалка с памет
Текстилни стелки - черни
Ел. детско заключване, задни врати
Графичен Head-Up Display
Камера за паркиране 360°
Алармена система Volvo Guard
18" алуминиеви джанти 10 спици Silverbright, 245/45 R18
Временна резервна гума (без T8 Recharge)
Слънцезащитна щора, задни странични стъкла
Потъмнени стъкла, странични задни и задно стъкло
Ел. слънцезащитна щора, задно стъкло
Ел. регулиране на лумбалната опора в 4 посоки, предни седалки
Ламинирани странични стъкла ( стандартна опция при Т8 Recharge)
Паркинг отоплител с таймер, работещ с гориво
Без надписи с означение на модела и двигателя в задната част на
автомобила
Детски седалки, външни задни
Предни седалки с функция масаж
Памет за пасажерската седалка
Аудио система Bowers and Wilkins с 6-канален усилвател, 1400W мощност
и 19 говорителя, допълнителна съраунд система за задните места, вкл.
събуфер
Адаптивни LED светлини със завиваща функция и LED дневни светлини
Контрол при паркиране на преден ход и заден ход
Отопляеми задни седалки
Камера за паркиране на заден ход

допълнително оборудване

S90 Опции
Отопляем волан
Отопляемо челно стъкло
PHEV кабел за зареждане 4,5 м (за T8 Recharge)
Теглич, с ел. прибиране и разгръщане
Harman/Kardon Premium Sound аудио система, вкл. събуфер
Въздушно окачване, Four-C
Система за качество на въздуха в купето, Multi Filter3
18" алуминиеви джанти, 5 спици Diamond Cut/Black Matt 245/45R18
Регулиране удължението на предните седалки
21" алуминиеви джанти, 5 спици Black Diamond Cut Alloy Wheel
20" алуминиеви джанти, 5 спици Black Diamond Cut Alloy Wheel
20" алуминиеви джанти, 8 спици Diamond Cut/Black
19" алуминиеви джанти, 5 спици Diamond Cut/Black Matt
19" алуминиеви джанти, 10 спици Diamond Cut/Black Matt
19" алуминиеви джанти, 5 спици Matt Graphite Diamond Cut Alloy Wheel
21" алуминиеви джанти, 10 спици Turbine Tinted Silver Diamond-cut Alloy
wheel

Легенда:

стандарт, - не се предлага

код

Momentum Pro

Inscriprtion Expr

Inscription

R-Design

869
871
996
1028
1033
1048
1074
1099
1101
1136
1137
1139
1141
1142
1166

P
528 лв
2,347 лв
1,936 лв
4,322 лв
626 лв
0 лв
411 лв
2,093 лв

P
528 лв
0 лв
2,347 лв
1,936 лв
4,322 лв
626 лв
411 лв
3,520 лв
1,760 лв
1,760 лв

P
528 лв
0 лв
2,347 лв
1,936 лв
4,322 лв
626 лв
0 лв

P
528 лв
2,347 лв
1,936 лв
4,322 лв
626 лв
0 лв

3,520 лв
1,760 лв
1,760 лв

5,281 лв
3,520 лв
1,760 лв
-

800131

5,613 лв

-

5,281

5,281

Всички цени сa в лева с ДДС

S90 Цветове
Неметалик
Металик
Специален металик

Легенда:

стандарт, - не се предлага

код

Momentum Pro

Inscriprtion Expr

Inscription

R-Design

X4X1
X5X0
XAX0
XBXR
XCX0
XCXR

0 лв
3,051 лв
-

0 лв
3,051 лв
-

2 464 лв
0 лв
4,107 лв
-

0 лв
3,286 лв
2,464 лв

Momentum Pro

Inscriprtion Expr

Inscription

R-Design

0 лв
1,975 лв
3,501 лв

0 лв
1,975 лв
3,501 лв

0 лв
1,975 лв
3,501 лв

0 лв
1,975 лв
3,501 лв

Всички цени сa в лева с ДДС

допълнително оборудване

S90 Опции
Тапицерия черен цвят Текстил / Винил
Тапицерия Текстил / Винил
Тапицерия Кожа MORITZ Comfort
Тапицерия Кожа AGNES Nappa / Текстил Nubuck Sport
Тапицерия перфорирана кожа AGNES Nappa Comfort
Тапицерия перфорирана кожа AGNES Nappa / AGNES Sport

1005

960
2098/1149
960
2098/1149

1

107

873

3061
1

107

1450

1450

672
1450

1450

6

102

672

1628

1149

6
102

1879

5083
873

3061

2019
1628

1149

1879

5083

2019

1450
1628

1460

1408

1629

1014 1879 2019
1450

1628

1460

1408

1629

1014 1879 2019
1629
1879
2019
1629
1879

Технически данни S90 - MY22

Модел
Гориво
Работен обем, см3
Макс. мощност, к.с.
Макс. въртящ м-т, Нм при об/мин
Макс. Скорост, км/ч
Ускорение от 0-100 км / сек.
Среден разход гориво на 100 км.
Вредни емисии, г./км.

2019
B4 (P)
Авт.

B5 (P)
Авт.

B6 (P)
Авт.

B5 (D) AWD
Авт.

T8 Recharge AWD
Авт.

Mild хибрид Бензин
1969
197(+14)
300/ 1500-4200
180
7.9
6.5
148

Mild хибрид Бензин
1969
250(+14)
350/ 1800-4800
180
6.9
6.5
148

Mild хибрид Бензин
1969
300(+14)
420/ 2100-4800
180
6.2
7.4
169

Mild хибрид Дизел
1969
235(+14)
480/ 1750-2250
180
7
5.9
145

Plug-In хибрид Бензин
1969
390
640/ 2200-4800
180
5.1
1.7
39

*Липсващите стойности ще бъдат нанесени допълнително, след тяхното обявяване.

Технически данни

1005

volvo

s90
Аксесоари

Напречни греди

Багажник за велосипед

поставка за таблет

21’’ алуминиеви джанти, 10 спици Turbine Tinted Silver Diamond-cut

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ ОБЪРНЕТЕ
КЪМ ВАШИЯ VOLVO ДИЛЪР ИЛИ ПОСЕТЕТЕ
VOLVOCARS.BG
Багажник за покрива

Ключ облечен в кожа

Детска седалка

Polestar оптимизация на софтуера

осветени прагове S90

Volvo S90

MODEL YEAR 2022
VOLVO предлага голямо разнообразие от опции и аксесоари.
Тази ценова листа дава само базова информация за автомобила и не представлява оферта сама по себе си.
VOLVO и МОТО-ПФОЕ си запазват правото да променят цените и спецификациите без предупреждение.

L E A S I N G
УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ
Volvo и Мото-Пфое се грижат да Ви осигурят едни от най-добрите и конкурентни условия за закупуване на нов
автомобил. Няма нужда да водите преговори с други финансови институции или банки. Можете да подадете
документите си при всеки един от нашите дилъри в страната. След което не Ви остава нищо друго освен да
получите Вашето мечтано Volvo.
Всички Volvo модели се предлагат с платинена карта EUROPE ASSISTANCE DOOR TO DOOR.
Тя Ви осигурява 24 месеца безплатни неограничен брой услуги „Пътна помощ” до гаранционните
сервизи на Вашето Volvo в цяла Европа и услугата “Врата до врата” в рамките на България.

www.volvocars.bg

София - 02/4007 333, Пловдив - 032/ 606 676
Варна - 052/ 680 262, Бургас - 056/ 807 141

