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Notă informativă: Ilustrațiile și specificațiile din această broșură, legate de performanță, dimensiuni, greutate sau consum de combustibil nu sunt stricte și reprezintă date aproximative. 
Autovehiculele prezentate beneficiază de echipamente opționale. Descrierile produsului au fost corecte la momentul publicării acestei broșuri însă schimbări în gamă de produse pot 
interveni. Pentru detalii complete te rugăm să iei legătura cu cel mai apropiat dealer Volvo. 
Informații suplimentare pe www.volvocars.ro
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Primul dintr-o eră. noul Volvo Xc90.
Forma pură a design-ului suedez, o expresie a individualității și a 
încrederii în sine. Spațiu generos în interior, un sistem revoluționar 
de operare, precum și tehnologii de top în ceea ce privește procesul 
de fabricație, toate special concepute pentru a răspunde perfect 
cerințelor tale. 
experimentează sentimentul unic al ingineriei scandinave, bucură-te 
de cea mai modernă formă de mobilitate și descoperă noul Volvo 
Xc90, o mașină care este mult mai mult decât o simplă mașină.

noul VolVo Xc90

intRo
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„Creat pentru a realiza lucruri mari“
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D5 AWD T6 AWD 

normă de poluare euro6 euro6

număr cilindri 4 4

număr valve 16 16

capacitate cilindrică (cmc) 1.969 1.969

Putere maximă (kw/rpm) 165(225)  / 4.250 236 (320)   / 5.700

cuplu maxim (nm/rpm) 470/1.750-2.500 400/2.200-4.500

Accelerație (0-100 km/h) 7,8 6,9

Viteză maximă (km/h) 220 230

consum mediu (l/100km) 5,8 7,7

emisii specifice co2 (g/km) 152 179

transmisie At8 At8

PreŢ Fără tVA (euro) 45.066 48.368

PREŢ cU TVA (EURO) 55.882 59.976

*t8 twin engine

normă de poluare euro6

număr cilindri 4

număr valve 16

capacitate cilindrică (cmc) 1.969

Putere maxima (kw) 236+59 (320+80)

cuplu maxim (nm) 640

Accelerație (0-100 km/h) 6

Viteză maximă (km/h) 230

consum mediu (l/100 km) 2,5

emisii specifice co2 (g/km) 64

transmisie At8

Pret Fără tVA (euro) 63.278

PRET cU TVA (EURO) 78.465

*) producție aprilie 2015; detalii la dealerii Volvo autorizați

Date tehnice preliminare supuse modificării ulterioare a Producătorului

garanție: 24 luni fără limită de km / garanție anticoroziune: 12 ani

MotoRiZĂRi & DAtE tEHniCE



Listă de prețuriv o l v o  X C 9 0

8 9

ECHiPAMEnt StAnDARD

 SIGURANŢĂ

AbS

ebD - Distribuție electronică a forței de frânare

ebl - Stopuri frână cu funcție de panică

eSc - Sistem dinamic control tracțiune și stabilitate

hill launch Assist - Asistent la plecarea în rampă

ebA - Asistare la frânarea de urgență

WhIPS - Protecție impact din spate pentru scaune față

Airbaguri față șofer și pasager

SIPS bags, airbaguri laterale

Ic - Airbaguri tip cortină

Airbag genunchi șofer

Pretensionare pirotehnică centuri siguranță cu blocare automată

Închidere centralizată cu telecomandă; Închidere de siguranță

Imobilizator electronic la pornire

lumini „home safe“

Frână parcare acționată electric

ISoFIX

Siguranță manuală pentru copii la ușile din spate

eliberare pedală frână în cazul unei coliziuni frontale

Faruri halogen cu Active high beam (on/off)

road Sign Information

Asistență la părăsirea carosabilului (include Driver Alert control) - activ între 65 - 200 km/h, dependent de marcajul carosabilului

cIty SAFety: sistem de prevenire și evitare a coliziunilor frontale, activ de la 4 km/h

Funcție de prevenire a coliziunilor frontale în intersercții (Intersection support)

Sistem avertizare coliziune frontală cu autofrânare completă (collision Warning with full autobrake)

Funcție de detectare a cicliștilor și pietonilor, activ de la 4 km/h (cyclist & Pedestrian detection)

 JANTE, ȘASIU, TRANSMISIE, cUTIE DE VITEZE

Jante aliaj 5 spițe, Sparkling Silver 235/60 r18

șasiu touring

Instant traction

Discuri frână față 18“ /spate 17“

cutie de viteze automată tip geartronic în 8 trepte

 DESIGN EXTERIOR

ornamente inferioare uși negre

ornament pasaj roată gri închis

grilă față charcoal cu ramă cromată

ornamente bright decor - geamuri laterale

2 țevi eșapament stânga/dreapta

 ALTELE-EXTERIOR

Filtru de particule diesel (motorizări diesel)

Positive temperature control (Ptc) (motorizări diesel)

Duze spălare parbriz integrate în braț ștergător

 INTERIOR cONFORT

climatizare automată, două zone

reglaj temperatură separat șofer / pasager

computer de bord

Pilot automat

Senzor de ploaie

Keyless Drive

Senzor umiditate

tehnologie Start-Stop

Volan piele reglabil pe înălțime și telescopic (coloană deformabilă)

oglindă retrovizoare cu efect heliomat

oglinzi parasolar iluminate (șofer și pasager)

Priza 12 V în consola față

Scaune față cu reglaj manual al înclinării spatarului, suport lombar fix

Scaune față cu reglaj electric pe înălțime

geamuri electrice față / spate

tetiere față cu reglaj manual, 2 direcții

tetiere spate rabatabile manual

cotieră față cu suport pentru pahare

Indicator presiune pneuri (itPMS)

lămpi pentru citit față / spate

banchetă spate rabatabilă (40/20/40)

 INTERIOR DESIGN

tapițerie textilă

Instrumente de bord cu afisaj digital 8“

ornamente interioare praguri „Volvo“

ornamente interioare charcoal (consolă/uși)

lumini ambientale - nivel 1 (picioare șofer/pasager, plafon față/spate, lumini citit față/spate, torpedou, portbagaj, oglinzi parasolar)

covorașe textile (4 buc.)

 INTERIOR AUDIO & cOMMUNIcATION

Sistem multimedia Sensus connect high Performance, 10 difuzoare, amplificator 6 canale 330W, ecran color 9“

bluetooth/Internet maps/Internet radio/Web Apps/Web browser/tethering via Wi-fi sau bluetooth/Voice control

ecran mulltifuncțional touch screen (9“)

Intrare AuX și uSb

Pregatire navigație Sensus

comenzi audio pe volan

 INTERIOR ALTELE

Kit reparație anvelope

triunghi reflectorizant; trusă de prim ajutor
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vERSiUni vÂnZARE

Xc90 R-DESIGN
Suplimentar față de Standard:

Jante aliaj 20“, 5 spițe Diamont cut/Matt tech grey, 
275/45 r20 | Instrumente de bord cu afișaj digital 
(12.3“), Full graphical | carcase oglinzi exterioare „Silk 
metal“ | Plafon negru | covorașe textile r-Design | 
ornamente interioare aluminiu „Metal Mesh“ | Schimbător 
de viteze r-Design | Setări pentru reglarea modului de 
condus comfort/eco/ Dynamic/off road | ornamente 
exterioare inferioare uși, culoarea caroseriei | 2 țevi 
eșapament integrate, rectangulare (stânga/dreapta) | 
grilă față r-Design | lumini ambientale - nivel 2 (standard 
+ buzunare uși față, praguri spate/suport pahare față/
picioare spate) | bare transversale integrate bright Silver 
| ornamente geamuri Silk metal | telecomandă cheie 
îmbracată în piele, r-Design | ornamente interioare 
aluminiu gravate „r-Design“ (uși față) | Volan piele 
perforată 3 spițe cu ornament Silk Metal, r-Design | 
Faruri Adaptive cu leD și sistem de spălare a farurilor | 
Padele volan | Pedale r-Design | tapițerie piele nappa 
Perforată, scaune contour (Sport) | Pernă șezut scaune 
față cu reglaj electric pe lungime | ornamente „whiskers“, 
glossy black, spate | Scaune față și oglinzi exterioare cu 
reglaj electric și memorie
 PREŢ VERSIUNE PREŢ VERSIUNE

 fără tVA cu tVA

 8.871 11.000

t8 twin engine 7 locuri 3.065 3.801

Xc90 INScRIPTION
Suplimentar față de Standard:

Jante aliaj 20“, 10 spițe, Diamont cut/tinted Silver, 
275/45r20 | ornamente interioare aluminiu „Metal Mesh“ 
| Instrumente de bord cu afișaj digital (12.3“), Full graphical 
| Setări pentru reglarea modului de condus comfort/eco/ 
Dynamic/off road | covorașe textile Inscription | grilă 
față Silver cu ramă cromată | lumini ambientale - nivel 
2 (standard + buzunare uși față) | ornamente inferioare 
uși, culoarea caroseriei cu bandă cromată „Inscription“ | 
bare transversale integrate bright Silver | tapițerie piele 
nappa, scaune comfort | telecomandă cheie îmbrăcată 
în piele | Scaune față și oglinzi exterioare cu reglaj electric 
și memorie | Faruri Adaptive cu leD și sistem de spălare 
a farurilor | ornamente „whiskers“, glossy black, spate | 2 
țevi eșapament integrate, rectangulare (stânga/dreapta)

 PREŢ VERSIUNE PREŢ VERSIUNE

 fără tVA cu tVA

 8.710 10.800

t8 twin engine 7 locuri 2.903 3.600

Xc90 MOMENTUM (STD. T8 TWIN ENGINE)
Suplimentar față de Standard:

lumini ceață integrate spoiler față (nu pentru t8 twin engine) | ornamente inferioare uși în culoarea caroseriei | haion electric 
| Separator portbagaj / tavă depozitare sub podea portbagaj | cotieră spate cu suport pentru pahare | Jante aliaj 19“, 10 spițe, 
turbine Silver bright, 235/55 r19 | Suport lombar cu reglaj electric, scaune față (4 direcții) | Volan îmbrăcat în piele cu ornamente 
de aluminiu | ornamente interioare aluminiu „cross brushed“ | ornamente țevi evacuare cromate, rotunde, 80 mm (stanga/
dreapta) | AQS - sistem control calitate aer | ornamente satinate mânere uși | ornament spoiler spate bright Silver (skidplate) | 
ornament cromat prag interior portbagaj | grilă frontală glossy black cu ramă cromată | tapițerie piele Moritz, scaune comfort | 
Pachet iluminare intermediar (std+lumină ambientală albă față / spate, compartiment depozitare față / spate, lumini) | ornamente 
interioare praguri din aluminiu gravate „Volvo“ (uși față) | Senzori de parcare cu avertizare sonoră spate.
PREŢ VERSIUNE PREŢ VERSIUNE

fără tVA cu tVA

3.790 4.700
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VOLVO Xc90 R-DESIGN
Pentru un plus de sportivitate
Descoperă-ți latura sportivă cu pachetul r-Design. conceput special pentru cei care iubesc sportivitatea, pachetul 
r-Design nu oferă doar cea mai pură plăcere a condusului, dar și un design dinamic al mașinii tale. Alura sportivă a 
exteriorului este amplificată de elemente speciale care vizează atât partea frontală, cât și partea din spate a mașinii, 
dar și de jantele special concepute. Senzația de sportivitate continuă și în interior, astfel că sentimentul de putere și 
agilitatea te va cuprinde pe de-a-ntregul. optând pentru pachetul r-Deisgn, modelul tău Volvo Xc90 îți oferă acea notă 
de exclusivitate care transformă chiar și cel mai scurt drum într-o experiență unică.

EFIcIENŢĂ. PERFORMANŢĂ. EXcLUSIVITATE.
Tehnologia Volvo Plug-In Hybrid
cel mai ecologic și cel mai puternic model Volvo pe care l-am construit vreodată. 
noul Volvo Xc90 t8 twin engine combină un motor puternic pe benzină cu un motor electric foarte eficient. rezultatul este o 
putere maximă de 400 cP și un consum mediu de numai 2,7 l/100 km, în timp ce emisiile de co2 sunt de doar 64 g/km. 
Special dezvoltate pentru această versiune, modurile de conducere influențează direct felul în care cele două motoare 
funcționează, de la performanță de top până la modul Pure, acesta din urmă permițând funcționarea exclusiv în modul electric. 
Sistemul Plug-In hybrid permite încărcarea bateriei de la orice priză casnică și asigură o autonomie în modul electric de până la 
40 de kilometri. un alt highlight pentru acestă versiune este levierul pentru selectarea transmisiei construit integral din cristal. 
Fiecare piesă este unică și este manufacturată în Suedia, la celebra fabrica de sticlă orrefors.



UȘOR DE UTILIZAT. SIGUR. EcOLOGIc.
cu sistemele Sensus, IntelliSafe și Drive-E poţi conduce exact așa cum ţi-ai dorit.
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combinaţia perfectă între om și tehnologie.
tehnologia Volvo este special gândită pentru a-ți 
face viața mai ușoară. Intuitiv, inteligent și elegant. 
Sistemul nostru de informație integrată, Sensus, adu-
ce lumea la volanul mașinii tale prin intermediul unei 
interfețe inteligente prin care poți naviga simplu și in-
tuitiv. Poți, de exemplu, în timp ce conduci să accesezi 
setările mașinii tale sau sistemul multimedia, precum 
și alte informații relevante. Inima acestui sistem este 
un ecran tactil de 9 inch care îți oferă acces pentru 
întregul sistem. În combinație cu instrumentele de 
bord digitale și cu sistemul opțional head-up Display 
primești în orice moment informația de care ai nevoie 
și ești în permanență în deplin control.

Sensus
Logo, Original
2012 04 18

Puternic, eficient și sustenabil.
o plăcere mai mare de a conduce, cu un consum 
mai mic de combustibil . noile noastre motori-
zări Drive-e aduc un plus de dinamism, reușind în 
același timp să ofere un consum mai mic de carbu-
rant și să limiteze emisiile poluante. Motoarele turbo 
cu patru cilindri sunt extrem de eficiente și se pot 
„lupta“ de la egal la egal cu motorizări cu șase sau 
opt cilindri, reușind să ofere o plajă foarte largă a 
puterii livrate și a momentului motor. Mai mult, noua 
transmisie automată cu 8 rapoarte îmbunătățește și 
mai mult performanțele dinamice, dar și pe cele de 
consum. noua gamă de propulsoare ce pot echipa 
noul Volvo Xc90 este cea mai eficientă și, cu puteri 
de până la 400 cP, cea mai puternică.

DRIVE-E
Logo, Original
2012 04 18

Siguranţa, redefinită.
Pionierii sunt caracterizați prin inovații menite să stabilească 
noi standarde. Începând cu anul 1927, momentul în care Volvo 
a luat naștere, siguranța a fost pentru noi o prioritate și am reușit 
în permanență să inovăm în acest segment. Dar odată cu siste-
mul IntelliSafe am ridicat siguranța rutieră la un alt nivel. Aducând 
împreună o serie de sisteme pasive de siguranță cu cele active, 
sistemul IntelliSafe „veghează“ în permanență la siguranța ta. Prin 
urmare, IntelliSafe lucrează proactiv, prevenind astfel incidentele 
neplăcute. utilizând o serie de senzori și controlând toate sisteme-
le electronice de siguranță și de asistență, IntelliSafe te ajută să 
conduci mai relaxat și, cel mai important, te ajută să fii în siguranță. 
Prin noul Volvo Xc90 facem un mare pas spre a ne atinge scopul 
conform căruia, în 2020, nimeni nu va mai fi rănit grav într-un Volvo.

Intellisafe
Logo, Original
2012 04 18

PLAFON PANORAMIc
Pentru noul Volvo Xc90 am conceput cel mai mare 
plafon panoramic pe care l-am realizat  vreodată. 
construit din sticlă laminată, acest plafon asigură 
o atmosferă luminoasă și prietenoasă pentru în-
treg interiorul, dar oferă și protecție împotriva ra-
zelor solare pentru a menține temperatura optimă 
în interiorul noului Volvo Xc90.

SUSPENSIE PNEUMATIcĂ 
ȘI cONTROL ELEcTRONIc 
AL AMORTIZOARELOR.
confort fără compromis și comportament dinamic 
de excepție. reglajul suspensiei pneumatice se 
face prin intermediul sistemul Four-c de control al 
amortizoarelor reglabile. Prin urmare, garda la sol 
optimă poate fi reglată automat în funcție de se-
tările alese pentru amortizoare. cele patru moduri 
sunt comfort, eco, Dynamic și off-road.

INTELLISAFE – SURROUND
Pentru ca tu să te simţi în siguranţă.
Inovativul sistem complex de siguranță IntelliSafe 
Surround ține cont de traficul din jurul tău. com-
ponentele sale sunt:
– Blind Spot Information System (BLIS) – Sis-
tem de monitorizare și averizare pentru unghiul 
mort. utilizând senzori radar integrați în bara din 
spate sistemul blIS monitorizează activitatea din 
spatele și din lateralul mașinii pe care o conduci. 
Dacă un alt vehicul intră în unghiul mort, blIS te 
avertizează prin intermediul unui semnal luminos.
– Lane change Merge Aid (LcMA) – Sistem de 
monitorizare pentru schimbarea benzii de rulare. 
Acest sistem monitorizează traficul din spatele 
mașinii pe care o conduci și în momentul în care 
schimbi banda de rulare și din spate se apropie un 
alt vehicul  - până la distanțe de 70 de metri - cu 
viteză mare, te avertizează. 
– cross Traffic Alert (cTA) – Sistem de alertă în 
trafic. Folosindu-se tot de senzorii integrați în bara 
din spate, acest sistem este extrem de util atunci 
când mergi cu spatele într-un loc cu vizibilitate re-
dusă. ctA te va avertiza dacă în momentul în care 
te deplasezi cu spatele, din laterale se apropie un 
alt vehicul sau un pieton.



SISTEM DE NAVIGAŢIE 
SENSUS NAVIGATION
Descoperă locuri noi și transformă lumea în lo-
cul tău de joacă prin intermediul sistemului de 
navigație Sensus navigation. Indicațiile direcționale 
sunt clare, iar, pe lângă hartă, pe display-ul central 
sunt afișate și o multitudine de alte informații rele-
vante, printre care se numără și o serie de ponturi 
utile legate de un stil de condus cât mai economic 
care să se plieze rutei pe care ai ales-o.

HEAD-UP DISPLAy
Atunci când ai nevoie de anumite informații este esențial ca ele să fie furnizate clar și simplu. Astfel, noi am creat sistemul 
head-up Display care permite afișarea diverselor informații direct în fața ta, la baza parbrizului. În acest mod beneficiezi de 
toate informațiile dorite, fără să-ți iei privirea de la drum.

INTELLISAFE ASSIST
Mai multă siguranţă înseamnă mai mult confort.
Pentru ca tu să te bucuri pe deplin de experiența de a conduce noul 
Volvo Xc90, sistemul IntelliSafe Assist vine în ajutorul tău. Atât pe 
timpul zilei, cât și pe timpul nopții. componentele acestui sistem sunt:
– Adaptive cruise control (Acc). Pilot automat adaptiv. Acest sis-
tem permite accelerarea, de la viteze începând cu 70 km/h, automată 
sau adaptează viteza de rulare în funcție de viteza vehiculelor aflate 
în față. Mai mult decât atât, acest sistem permite frânarea automată 
până la oprirea pe loc, precum și pornirea de pe loc automată, atâta 
timp cât o anumită distanță față de vehiculul din față este menținută.
– Queue Assist. Asistent la rularea în coloană. În traficul aglomerat 
și la viteze de până la 50 km/h acest sistem ajustează viteza în funcție 
de vehiculul din față și menține noul Volvo Xc90 pe trasa ideală. 
– Lane Keeping Aid (LKA). Asistent la păstrarea benzii de rulare. În 
cazul în care din neatenție depășești axul drumului sau banda de ru-
lare, acest sistem trimite impulsuri în coloana de direcție executând 
automat mici corecții pentru a fi menținută banda.
– Distance Alert. Prin intermediul senzorilor radar utilizați și de sis-
temul Acc, Distance Alert te avertizează dacă te apropii prea repede 
de vehiculul din fața ta.

SISTEM AUDIO BOWERS & WILKINS.
noul Volvo Xc90 este dotat cu unul dintre cele mai bune sisteme audio disponibile pentru industria auto după ce experții de sunet 
de la Volvo cars și-au unit forțele cu cei de la renumita companie britanică de echipament audio bowers & Wilkins. Acest sistem 
ultraperformant intrat în dotarea noului Xc90 cuprinde un amplificator clasa D de 1.400 Wați și 19 boxe bowers & Wilkins. De 
asemenea, include unul dintre primele subwoofere cu răcire pe aer destinate utilizării în industria auto. Fiind integrat în corpul mașinii, 
acesta transformă tot habitaclul într-un subwoofer uriaș. cel mai recent software de procesare a sunetului a fost utilizat pentru gesti-
onarea sincronizării sunetului și coordonarea boxelor. Astfel, toată emoția unui spectacol live de scară mondială se revarsă în mașină.

APPLE cARPLAy
Prin intermediul acestui sistem, dispozitivul tău Apple, fie că este vorba de iPhone, iPad sau 
iPod poate fi conectat cu nou Volvo Xc90, iar toate informațiile de pe ecranul dispozitivului 
Apple sunt preluate de display-ul central. Astfel, prin intermediul comenzilor de pe volan 
poți accesa meniul dispozitivului mobil. Practic, utilizezi dispozitivul Apple prin intermediul 
comenzilor mașinii, sporind semnificativ atenția ta la volan și, implicit, siguranța ta în trafic.

SISTEM DE PARcARE BIRD VIEW 360.
Pentru a fi mereu în control și pentru a avea mereu o privire de ansam-
blu, sistemul de asistență la parcare bird View 360 oferă o imagine de 
jur împrejurul mașinii tale. el este extrem de util atunci când parchezi 
în spații foarte înguste, oferind un plus de lejeritate în cazul manevrării 
mașinii în spații restrânse.
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McoJ0 PAchet WInter 398 102 296 367 o o o o

11 Scaune față încălzite

63 Duze spălare parbriz integrate în braț ștergător, încălzite

McoJ4 PAchet XenIuM (nu pentru t8 twin engine);  4.674 1.075 3,599 4.463 - o o o

 numai împreună cu piele nappa și 729

30 trapă

117 Display headup

169 oglindă retrovizoare interioară și oglinzi exterioare cu efect heliomat

170 Protecție solară geamuri laterale

204 Interior bord și fețe de ușă imbrăcate în piele

790 cameră pentru asistare parcare spate

McoJ5 PAchet XenIuM 3.404 847 2.557 3.170,68 - o o o

 (numai pentru motorizarea t8 twin engine); numai cu piele nappa

117 Display headup

169 oglindă retrovizoare interioară și oglinzi exterioare cu efect heliomat

170 Protecție solară geamuri laterale

204 Interior bord și fețe de ușă îmbrăcate în piele

790 cameră pentru asistare parcare spate

McoJy PAchet VerSAtIlIty 890 220 670 831 - o o o

41 Plasă protecție bagaje (soft)

346 Suport cumpărături în portbagaj

424 Priză 12 V în portbagaj

896 Sistem keyless și deschidere portbagaj handsfree (include mânere uși iluminate cu ornamente bright deco)

McoJW PAchet 7 locurI (nu pentru t8 twin engine);  1.812 449 1.363 1.690 - o o o

 numai împreună cu 424

5 climatizare automată , reglaj 4 zone

131 covorașe textile rând 3

192 Spătar banchetă rând 3 cu reglaj electric

517 Aer condiționat rând 3

McoJX PAchet 7 locurI (pentru t8 twin engine); 559 110 449 557 - o o o

131 covorașe textile rând 3

192 Spătar banchetă rând 3 cu reglaj electric

McoJI PAchet luXury (împreună cu 11) 1.119 281 838 1.039 - - o -

208 Pernă șezut scaun sofer cu reglaj electric pe lungime

209 Suport lateral electric, scaune față

491 Pernă șezut scaun pasager cu reglaj electric pe lungime

McoJQ PAchet lIght (nu pentru t8 twin engine) 1.710 423 1.287 1.596 - o - -

645/65 Faruri Adaptive cu leD inclusiv sistem de spălare

879 lumini ambientale - nivel 2 (standard + buzunare uși față/praguri spate/suport pahare față/IDo față&spate/picioare spate)

McoJg PAchet FAMIly 263 68 195 242 o o o o

14 Scaun copil integrat în bancheta spate, poziționat pe centru

114 Siguranță electrică pentru copii la ușile din spate

McoJl PAchet IntellISAFe Pro 2.134 534 1.600 1.984 o o o o

 numai împreună cu 47, 167/169, 437,529; obligatoriu cu tapițerie piele nappa confort sau Moritz

603 InteslliSafe-Suround - cuprinde blIS cu lane change Merge Aid/ cross traffic alert/ collision Warning , spate

132 IntelliSafe Assist - include Pilot automat adaptiv; Asistență la păstrarea benzii; Queue Assist/ Stop & go/ Distance Alert

McoJA PAchet nAVIgAtIon Pro (nu pentru t8 twin engine) 2.125 448 1.677 2.079 - o - -

 pachet incompatibil cu McoJc

19 Instrumente de bord cu afișaj digital 12,3“, full graphical

255 Sistem navigație Sensus navigation

870 Pilot pentru parcarea laterală

McoJb PAchet nAVIgAtIon Pro 1.702 339 1.363 1.690 - o o o

 (doar pentru t8 twin engine/ D5 și t6 Inscription & r-Design)

255 Sistem navigație Sensus navigation

870 Pilot pentru parcarea laterală

McoJc PAchet nAVIgAtIon Pro cu Premium Sound 5.013 1.169 3.844 4.767 - o - -

 (nu pentru t8 twin engine)/ numai împreună cu 10/47

19 Instrumente de bord cu afișaj digital 12,3“, full graphical

255 Sistem navigație Sensus navigation

870 Pilot pentru parcarea laterală

553 Premium Sound audio bowers & Wilkins cu buton închidere uși față și spate cu indicator luminos (include subwoofer)

McoJD PAchet nAVIgAtIon Pro cu Premium Sound 4.590 1.067 3.523 4.369 - o o o

 (doar pentru t8 twin engine/ D5 și t6 Inscription & rdesign)/ numai împreună cu 10/47

255 Sistem navigație Sensus navigation

870 Pilot pentru parcarea laterală

553 Premium Sound audio bowers & Wilkins cu buton închidere uși față și spate cu indicator luminos (include subwoofer)

PACHEtE oPȚionAlE

coD  Preț listă Avantaj Preț pachet Preț pachet 
  fără tVA fără tVA fără tVA cu tVA K

in
et

ic

M
om

en
tu

m

In
sc

rip
tio

n

r
-D

es
ig

n

coD  Preț listă Avantaj Preț pachet Preț pachet 
  fără tVA fără tVA fără tVA cu tVA K

in
et

ic

M
om

en
tu

m

In
sc

rip
tio

n

r
-D

es
ig

n



Listă de prețuriv o l v o  X C 9 0

22 23

cOD EXTERIOR PREŢ EURO 
FĂRĂ TVA

PREŢ EURO 
cU TVA

K
IN

E
TI

c

M
O

M
E

N
TU

M

IN
S

c
R

IP
TI

O
N

R
-D

E
S

IG
N

loc 2 locuri spate suplimentare 1.270 1.575 o o o o

Pentru t8 twin engine 0 0 - S S S

984 PheV - cablu încărcare (numai pentru t8 twin engine) 42 52 - o o o

30 trapă (obligatoriu împreună cu 729) 1.397 1.732 - o o o

Pentru t8 twin engine 0 0 - S S S

115 haion electric (disponibil începând cu w19/2015) 474 588 o S S S

65 Sistem de spălare faruri sub presiune 279 346 o o S S

645/65 Faruri Adaptive cu leD (numai împreună cu 65) 1.541 1.911 o o S S

Pentru t8 twin engine 0 0 - S S S

179 geamuri spate fumurii 398 494 - o o o

16 lumini ceață în spoiler față (nu sunt disponibile pentru eng t8 twin 
engine)

 
263

 
326

 
o

 
S

 
S

 
S

236 geamuri laterale antiefracție (față / spate) tratate hidrofug (față) 466 578 - o o o

454 oglindă retrovizoare cu efect heliomat și busolă 76 94 - o o o

167 oglinzi exterioare rabatabile electric cu lumini încorporate 263 326 o S S S

169 oglindă retrovizoare interioară și oglinzi exterioare cu efect heliomat 
(numai cu 167)

186 231 o o o o

313 Fără emblemă (model/motorizare/AWD - include 308) 0 0 o o o o

308 Fără emblemă motor (nu șterge emblema AWD) 0 0 o o o o

273 Preîncălzitor motor cu temporizare (scoate din std. Ptc-ul) 1.346 1.669 o o o o

529 Senzor de parcare cu avertizare sonoră pentru mersul înapoi 347 430 o S S S

870 Pilot pentru parcarea laterală 677 839 - o o o

871 Parbriz încălzit (nu împreună cu 117) 195 242 - o o o

63 Duze spălare parbriz integrate în braț ștergător, încălzite 59 73 o o o o

729 bare transversale negre 296 367 o o - -

Pentru t8 twin engine 0 0 - S - -

896 Sistem keyless și deschidere portbagaj handsfree (include mânere uși 
iluminate cu ornamente bright deco)

 
610

 
756

 
o

 
o

 
o

 
o

DotĂRi oPȚionAlE
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108 covorașe textile negre 110 136 o o - -

170 Parasolar geamuri laterale spate 237 294 - o o o

131 covorașe textile, rând 3 (numai pentru versiune de vânzare cu 7 locuri) 34 42 - o o o

47 Scaun șofer și oglinzi exterioare cu reglaj electric și memorie 
(obligatoriu împreună cu 167 și 437; nu cu tapițerie standard)

 
754

 
935

 
o

 
o

 
S

 
S

10 Scaun pasager cu reglaj electric și memorie pentru scaun sofer și 
oglinzi exterioare (obligatoriu cu 47)

 
474

 
588

 
-

 
o

 
S

 
S

54 Scaune față ventilate (obligatoriu împreună cu 11, 209, 212) 737 914 - o o o

192 Spătar banchetă rând 3 cu reglaj electric (numai pentru versiune de 
vânzare cu 7 locuri)

 
525

 
651

 
-

 
o

 
o

 
o

14 Scaun copil integrat în bancheta spate, poziționat pe centru, rândul 
al doilea

 
161

 
200

 
o

 
o

 
o

208 Pernă șezut scaun șofer cu reglaj electric pe lungime 
(obligatoriu cu 47, 212)

85 105 - o o S

209 Suport lateral electric, scaune față ( obligatoriu împreună cu 10, 47, 
208, 491; numai împreună cu piele nappa)

 
212

 
263

 
-

 
o

 
o

 
o

212 Suport lombar cu reglaj electric, 4 direcții, scaune față 263 326 o S S S

384 Spătar masaj, scaune față (numai împreună cu tapițeria nappa 
perforată; începând cu w201519)

 
660

 
818

 
-

 
o

 
o

 
o

491 Pernă șezut scaun pasager cu reglaj electric pe lungime  
(numai împreună cu 10, 208)

85 105 - o o S

11 Scaune față încălzite 339 420 o o o o

5 climatizare automată, reglaj 4 zone 584 724 - o o o

Pentru t8 twin engine 0 0 - S S S

517 Aer condiționat, rând 3  
(numai pentru versiune de vânzare cu 7 locuri; împreună cu 5)

 
635

 
787

 
-

 
o

 
o

 
o

Pentru t8 twin engine 0 0 - S S S

525 cotieră spate cu suport de pahare și spațiu depozitare, rând 3  
(numai pentru versiune de vânzare cu 7 locuri; împreună cu 424)

 
34

 
42

 
-

 
S

 
S

 
S

752 Scaune spate încălzite (numai împreună cu 11) 237 294 o o o

869 Volan încălzit (nu cu volan standard) 212 263 o - - -

178 221 - o o o

204 Interior bord și fețe de usă îmbrăcate în piele (față și spate);  
nu cu piele Moritz; numai împreună cu 170

 
1.372

 
1.701

 
-

 
o

 
o

 
o

510 Setări pentru reglarea modului de condus comfort / eco / Dynamic / 
off road / Individual

102 126 - o S S

Pentru t8 twin engine 0 0 - S S S

319 Volan din lemn „classic“ (numai împreună cu 458; nu cu 315, 869) 364 451 - o o -

437 ornamente interioare aluminiu „cross brushed“ 296 367 o S - -

315 ornament din lemn „Modern“ pe panouri uși/torpedou/consolă (numai 
împreună 879; nu cu 319, 458)

 
229

 
284

 
-

 
o

 
o

 
-

458 ornamente interioare Dark Flame birch  
(numai împreună cu 879; nu împreună cu 315)

 
229

 
284

 
-

 
o

 
o

 
-

480 ornament interior carbon Fiber 635 787 - - - o

346 Suport cumpărături în portbagaj cu bandă elastică ajustabilă 119 148 - o o o

424 Priză 12V în portbagaj 42 52 - o o o

Pentru t8 twin engine 0 0 - S S S

931 Priză 230V în consola spate 102 126 o o o o

41 Plasă protecție bagaje 40/60 (scoate din StD plasa de oțel) 119 148 - o o o

390 tetiere spate rabatabile electric 161 200 - o o o

145 Scrumieră și brichetă 25 31 o o o o

879 lumini ambientale - nivel 2 (standard + buzunare uși față/praguri 
spate/suport pahare față/picioare spate) - Std pentru t8 twin engine

 
169

 
210

 
-

 
o

 
S

 
S

DotĂRi oPȚionAlE
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19 Instrumente de bord cu afișaj digital (12.3“), Full graphical - începând 
cu w201514

 
423

 
525

 
o

 
o

 
S

 
S

Pentru t8 twin engine 0 0 - S S S

255 Sistem navigație Sensus navigation 1.025 1.271 - o o o

117 head up Display graphical (nu cu 871) 1.160 1.438 - o o o

833 Digital tV (nu cu 236) 957 1.187 o o o o

882 carplay (activare aftersales disponibilă începând cu săptămâna 
46/2015)

 
305

 
378

 
o

 
o

 
o

 
o

372 homelink-sistem wireless (numai împreună cu 454) 229 284 - o o o

262 Subwoofer (inclus in Sensus connect cu Premium Sound) 322 399 - o o o

504 cD-player în consola centrală 102 126 - o o o

553 Sensus connect cu Premium Sound audio bowers & Wilkins - redare 
hD Surround cu 19 incinte acustice, 1400 Watt; 3 moduri de setare 
(concert/ Studio/ Scena) cuprinde buton închidere uși față și spate 
cu indicator luminos (include subwoofer; ecran 9“); numai împreuna cu 
tapițerie din piele 10, 47

 
 
 
 

2.888

 
 
 
 

3.581

 
 
 
 
-

 
 
 
 
o

 
 
 
 
o

 
 
 
 
o

TREN DE RULARE

643 extra radiator pentru tractare 153 190 o o o o

1000 „4c“ - Suspensie activă pneumatică reglabilă pe fiecare roată (numai 
împreună cu 424/510)

 
2.185

 
2.709

 
-

 
o

 
o

 
o

TREN DE SIGURANŢĂ

140 Alarmă Volvo cu telecomandă, senzor de înclinare / monitorizarea 
interiorului; include blocarea torpedoului

 
559

 
693

 
o

 
o

 
o

 
o

114 Siguranță electrică pentru copii la ușile din spate 102 126 o o o o

139 Sistem camere parcare bird View 360° (obligatoriu împreună cu 
47/169/603)

 
974

 
1.208

 
-

 
o

 
o

 
o

790 cameră pentru asistare parcare spate (nu împreună cu 139) 449 557 o o o o

603 InteliSafe-Suround - cuprinde blIS cu lane change Merge Aid/ 
cross traffic alert/ collision Warning , spate (numai împreună cu 47, 
167/169, 529)

 
 

525

 
 

651

 
 
o

 
 
o

 
 
o

 
 
o

132 IntelliSafe Assist -include Pilot automat adaptiv; Asistență la păstrarea 
benzii; Queue Assist/ Stop & go/ Distance Alert

 
1.609

 
1.995

 
o

 
o

 
o

 
o

DotĂRi oPȚionAlE
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614 Ice White solid 0 0 o o o o

467 Magic blue 847 1.050 o o o -

492 Savile grey 847 1.050 o o o o

700 twilight bronze metallic 847 1.050 o o o -

711 bright Silver Metallic 847 1.050 o o o o

714 osmium grey 847 1.050 o o o o

717 onyx black 847 1.050 o o o o

719 luminous Sand 847 1.050 o o o -

477 electric Silver 1.135 1.407 - o o -

487 ember black 1.135 1.407 - o o -

707 cristal White 1.431 1.774 - o o -

612 Passion red Solid 0 0 - - - o

720 bursting blue 847 1.050 - - - o

Bursting Blue Metalic

Ice White solid Magic Blue Savile Grey

Twilight Bronze metallic Bright Silver Metallic Osmium Grey

Onyx Black Luminous Sand Electric Silver

Ember Black cristal White Passion Red Solid
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tapițerie textil 0 0 S - - -

*tapițerie Piele Moritz comfort (std. t8 twin engine) 1.897 2.352 o S - -

o O - - - o

tapițerie Piele Agnes nappa comfort 1.101 1.365 - o S -

tapițerie Piele Agnes nappa Perforată comfort 1.101 1.365 - o - -

o O - - o o

tapițerie Piele Agnes nappa Sport 1.465 1.817 - o - -

364 451 - - o -

tapițerie r-Design nubuk textil/piele nappa sport 0 0 - - - S

tapițerie r-Design piele nappa Perforată contour 889 1.102 - - - o

Plafon negru, cod 205 (numai împreună cu tapițeriile cu interior charcoal) 296 296 - o o S

*) Vinyl pentru rândul 3 de scaune în varianta 7 locuri

**) Pentru versiunea de vânzare Kinetic singura tapițerie disponibilă blond este uA00

tAPiŢERii

cOD DEScRIERE TAPIŢERIE cULOARE 
INTERIOR

cULOARE 
TAPIŢERIE

cULOARE 
PANOU 
SUPERIOR 
BORD/PANOU 
SUP. UȘĂ

cULOARE 
PANOU 
INFERIOR 
BORD/PANOU 
INF. UȘĂ

cULOARE 
MOcHETĂ/
cOVORAȘE

cULOARE 
INSERŢII 
UȘĂ

cULOARE 
PLAFON

tAPIțerIe teXtIl

r100 charcoal/ charcoal charcoal charcoal charcoal charcoal charcoal charcoal blond

tAPIțerIe PIele MorItz

rA00 charcoal/ charcoal charcoal charcoal charcoal charcoal charcoal charcoal blond

rA20 charcoal/ Amber charcoal Amber charcoal charcoal charcoal Amber blond

uA00 blond/ charcoal charcoal/blond blond charcoal blond charcoal blond blond

WA00 blond/ charcoal blond/ charcoal blond charcoal blond blond blond blond

QA00 blond/ espresso blond/ espresso blond espresso blond blond blond blond

tAPIțerIe PIele nAPPA coMFort

rc00 charcoal/ charcoal charcoal charcoal charcoal charcoal charcoal charcoal blond

rc20 charcoal/ Amber charcoal Amber charcoal charcoal charcoal Amber blond

uc00 blond/ charcoal charcoal/blond blond charcoal blond charcoal blond blond

Wc00 blond/ charcoal blond/ charcoal blond charcoal blond blond blond blond

Qc00 blond/ espresso blond/ espresso blond espresso blond blond blond blond

tAPIțerIe PIele nAPPA SPort

rb01 charcoal/ charcoal charcoal charcoal charcoal charcoal charcoal charcoal blond

rb21 charcoal/ Amber charcoal/Amber Amber charcoal charcoal charcoal Amber blond

ub01 blond/ charcoal charcoal/blond blond charcoal blond charcoal blond blond

Wb01 blond/ charcoal charcoal/blond blond charcoal blond blond blond blond

tAPIțerIe r-DeSIgn nubuK - teXtIl/nAPPA

rb0r charcoal/ charcoal charcoal charcoal charcoal charcoal charcoal charcoal charcoal

tAPIțerIe r-DeSIgn PIele nAPPA PerForAtă contour

rc0r charcoal/ charcoal charcoal charcoal charcoal charcoal charcoal charcoal charcoal
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233 18“ jante aliaj, 5 spițe, Sparkling Silver, 235/60 r18 0 0 S o - -

228 18“ jante aliaj, 6 spițe duble, Sparkling Silver, 235/60 r18 0 0 o o - -

172 19“ jante aliaj, 10 spițe, turbine Silver, 235/55 r19 0 0 - S o -

177 19“ jante aliaj, 6 spițe, turbine Silver, 235/55 r19 0 0 - o o -

Pentru t8 twin engine 0 0 - S o o

234 20“ jante aliaj, 5 spițe duble, Diamont cut/ Matt tech black, 275/45 r20 889 1.102 - o - -

0 0 - - o -

175 22“ jante aliaj, 5 spițe duble Diamont cut/ Matt black 275/35 r22 1.778 2.205 - - - o

173 20“ jante aliaj, 10 spițe, Silver Diamont cut, 275/45 r20 0 0 - - - S

  – 20“ jante aliaj, 5 spițe Diamont cut/ Matt tech grey, 275/45 r20 0 0 - - - S

174 21“ jante aliaj, 8 spițe Diamont cut/ Silver 275/40 r21 1.122 1.391 - - o -

                        OPŢIONALE JANTE PREŢ EURO 
FĂRĂ TVA
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312 Antifurt jante aliaj 42 52 o o o o

165 roată de rezervă temporară (include cric) 59 73 o o o o

233 – Sparkling Silver

R-Design

177 – Turbine Silver

Accesorii

228 – Sparkling Silver

172 – Turbine Silver 174 – Diamont cut/ 
Silver

Accesorii 234 – Diamont cut/ 
Matt Tech Black



SERviCi i  SUPliMEntARE volvo

Serviciul „VolVo ASIStență“ este oferit de eIt Forum Auto, importatorul Volvo cars în românia, pentru a vă oferi siguranță în orice situație.

Durata acestui serviciu este inscrisă pe cardul primit de dumneavoastră la achiziționarea vehiculului. De regulă, la autovehiculele noi, ea se întinde pe durata perioadei 
de garanție acordată de producător.

Această ofertă de servicii se supune unor termene și condiții. Detalii complete la partenerul dumneavoastră Volvo sau pe www.volvocars.ro

*Serviciul Volvo Asistență este efectuat în parteneriat cu compania europ Assistance.

VOLVO ASISTENŢĂ

1. Asistenţă în cazul unei avarii

În cazul imobilizării autoturismului dumneavoastră, din orice cauză, la domiciliu sau în trafic, se vor furniza servicii de bază la locul imobilizării pentru situații ușor remediabile, 
dacă situația nu necesită cunoștințe speciale tehnice (ex. baterie slabă, lipsă combustibil, pană de cauciuc, etc.) și nu sunt restricții legale (de garanție sau geografice). 
Programul de asistență rutieră „VolVo ASIStență“ acoperă inclusiv serviciile/informațiile de depanare, dar nu și materialele, manopera sau piesele folosite și necesare 
punerii în funcțiune a autoturismului respectiv.

2. Remorcare/transportare

Atunci când reparația vehiciulului nu este posibilă pe loc, va fi organizată atât remorcarea până la cel mai apropiat service autorizat VolVo, cât și transportul dumneavoastră 
la locația acelui service. 

3. Depozitare/Parcare

Dacă cel mai apropiat service autorizat VolVo este închis (sfârșit de săptămână, noapte, alte motive), vehiculul avariat va fi transportat la o parcare sigură, urmând a fi 
transportat către service-ul auto în dimineața următoarei zile lucrătoare.

4. consiliere - Managementul incidentelor prin serviciul de mesaje

Prin apelarea serviciului „VolVo ASIStență“ vă pot fi oferite la cerere anumite sfaturi cu privire la problemele legate de utilizarea vehiculului, furt de autovehicul, cât și 
localizările dealerilor auto din teritoriul acoperit de utilizarea serviciului.

5. Recuperarea autovehiculului din afara carosabilului

Dacă autovehiculul a ieșit de pe carosabil ca urmare a unui accident rutier, prin apelarea serviciului „VolVo ASIStență“ se va putea organiza recuperarea lui din zona 
în care se află și transportarea la cel mai apropiat service autorizat VolVo.

6. Achiziţia pieselor de schimb

Dacă vehiculul este avariat în afara româniei și piesele esențiale pentru funcționarea sa nu sunt disponibile local, se va oferi asistență pentru localizarea și achiziția 
pieselor de schimb din străinătate (costurile de livrare sunt acoperite, dar nu și costurile vamale și cele ale pieselor).

7. Monitorizarea reparaţiilor și livrării pieselor

În cazul în care vehiculul avariat trebuie reparat într-un service autorizat VolVo, odată ce a fost stabilit un diagnostic, serviciul „VolVo ASIStență“ va urmări procesul 
de reparare, inclusiv livrarea pieselor și informarea dumneavoastră cu privire la procesul de reparație și eventualele întârzieri.

SERVIcII PREMIUM

8. continuarea călătoriei sau reîntoarcerea acasă

Dacă o avarie a avut loc la mai mult de 50 km de domiciliul dumneavoastră și autovehiculul nu poate fi reparat la cel mai apropiat service autorizat VolVo în aceeași zi, 
va fi organizat transportul.

9. cazarea la hotel de 3 stele

Dacă avaria a avut loc la peste 50 km de domiciliul dumneavoastră și vehiculul avariat nu poate fi reparat în aceeași zi, prin apelarea serviciului „VolVo ASIStență“ se 
va putea organiza, pentru o perioadă care să nu depășească durata reparațiilor, dar nu mai mult de 3 nopți, cazarea la hotel a dumneavoastră, inclusiv micul dejun, într-o 
cameră de hotel de maximum 3 stele.

10. Vehicul pentru înlocuirea temporară

Dacă, în urma unei avarii, vehiculul este imobilizat și repararea lui nu este posibilă în aceeași zi după remorcare, în cazul serviciului „VolVo ASIStență“ poate fi organizată, 
pe o durată care nu depășește durata reparației, dar nu mai mult de 3 zile, furnizarea unui vehicul de înlocuire de o categorie echivalentă cu vehiculul avariat, fără limită 
de kilometraj, inclusiv asigurare pentru terți și pentru avariere în urma coliziunii.

Servicii oferite:
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lista de preturi, valabilă de la 20.10.14. v1. toate prețurile sunt exprimate în euro. Producătorul își rezervă dreptul de a aduce modificări prezentei liste de prețuri  
în ceea ce privește prețul, paleta de culori, tapițeriile, echipamentul standard și opțional, datele tehnice și de a întrerupe fabricarea oricărui model.  
Prețurile se vor calcula în lei la cursul eur/ron din ziua plății, comunicat de Dealer. Prețurile nu includ taxele speciale plătibile către bugetul de stat cu ocazia înmatriculării.

Partenerul dvs. Volvo


