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Двигун ДИЗЕЛЬ 4 циліндри, об'єм 1969 см.куб.,
Потужність 190 к.с. при 4250 об/хв
Крутний момент 400Нм при 1750-2500 об/хв
Трансмісія 8 – ти швидкісна автоматична 
Тип приводу Повний привід
Розгін 0-100 км/год. 0-100 км/год - 8,4 сек.
Витрата пального (змішаний цикл) 5,9 л / 100 км

Обладнання автомобіля:
Двозонний електронний клімат контроль, ECC
Система тонкого очищення повітря
Система передпускового обігріву двигуна та салону з 
таймером
Форсунки омивача вітрового скла без обігріва
Термічно загартовані передні та задні вікна
Подушки безпеки та бокові шторки безпеки
Захист від хлистоподібної травми шиї
Ремені безпеки на усіх сидіннях з піротехнічним натягуванням
Кріплення для встановлення дитячого сидіння на передньому 
сидінні
пасажира Isofix
Переднє пасажирське сидіння з механічним регулюванням та
електричним регулюванням рівня висоти
Підігрів передніх сидінь
Декоративні вставки Iron Ore Aluminium
Дзеркала косметичні для водія і пасажира, з підсвічуванням
3-хспіцевое рульове колесо, оброблене шкірою з 
декоративними
вставками•

Текстильні килимки в салон
Подвійні інтегровані вихлопні труби з срібними накладками
Світлодіодні фари
Форсунки омивача вітрового скла високого тиску
Підвіска "Динамік"
Запасне колесо зменшенного розміру
Круїз контроль Система попередження зіткнення, передня
Система утримання смуги руху
Задній паркувальний радар
Система запобігання скочування автомобіля на підйомі
Система допомоги спуску з гори
Датчик дощу
Графічна панель приладів 8 “
Аудіо HIGH PERFOMANCE •10 динаміків Foster Шестиканальний
підсилювач Alpine класу D Тетеринг через Wi-Fi або Bluetooth •
Управління аудіосистемою на рульовому колесі та USB роз'єм
Навігаційна мапа

КОЛІР:
ОББИВКА САЛОНУ:

Mussel Blue
Leather Charcoal in Charcoal interior

Вартість автомобіля у комплектації Momentum (з ПДВ): 1 873 202
ПП ”НОРДІК МОТОРС”                                                                       Керівник відділу продажу
Офіційний дилер                                                                                  Воят І.А
Volvo Car Corporation                                                                          
Вул. Київська 101A                                                                              ПП ” НОРДІК МОТОРС”
м. Рівне 33027
Тел.: +38(362)64 20 86  Дата підпису 26.10.2018
                                                                                                              
*Умови договору може бути передбачено еквівалент вартості автомобіля у Європі, при цьому остаточна вартість автомобіля у гривні розраховується за 
міжбанківським валютним курсом Євро, що відображається на веб-сайті http  ://  www  .  winner  .  ua  / на день здійснення оплати.
Виробник “Volvo Cars Corporation”, Швеція. Сертифікат відповідності серія ВБ № 860248.
ПП «НОРДІК МОТОРС» залишає за собою право змінити вартість авто в будь-який час без додаткового попередження.
Вартість автомобіля станом на 26.10.2018 в т.ч. ПДВ 20%
Еквівалент регулярної вартості автомобіля становить 57 908 євро
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