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MOTORY A VERZIE

PLUG-IN HYBRID

Motor Prevodovka
Výkon 
kW (k)

EXCELLENCE

T8 eAWD
TWIN ENGINE

4-miestna verzia
8st. automatická 235 (320)

+65 (87) 124 600 €

Všetky ceny sú uvedené v EUR vrátane DPH
AWD = All Wheel Drive - pohon všetkých kolies
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Cenník platný od 01.02 . 2017  (modelový rok 2018)

TECHNICKÉ ÚDA JE

T8 Twin Engine eAWD

Typ motora: 2.0-litrový benzínový štvorvalec

1x turbodúchadlo + 1x kompresor

2x elektromotor
Prevodovka: 8-stupňová automatická
Spotreba paliva + el.prúdu, zmiešaný cyklus: 2,1  l /100 km

18,5 kWh/100 km
Emisie CO2 g/km: 49
Max. výkon, kW (k) / pri otáčkach/min.: Benzín: 235 (320) / 5700

Elektromotor: 65 (87) / 7000
Max. krútiaci moment, Nm / pri otáčkach/min.: Benzín: 400 / 2200 – 5400

Elektromotor: 240 / 0 - 3000
Zrýchlenie, 0-100 km/h v sekundách: 5.6
Max. rýchlosť, km/h: 230
Ekologická klasifikácia: EURO 6
Pohotovostná hmotnosť Excellence: 2342 kg
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ŠTANDARDNÁ V ÝBAVA

BEZPEČNOSŤ A ASISTENČNÉ SYSTÉMY

CITY SAFETY - autonómne núdzové brzdenie v prípade hroziacej kolízie s iným vozidlom, chodcom, cyklistom či vysokou zverou, aktívne počas dňa
i noci, systém automatického zabrzdenia v križovatke pri hroziacej zrážke s protiidúcim vozidlom

OLM (Oncoming Lane Mitigation) -  systém ochrany pred zrážkou s protiidúcim vozidlom vo vedľajšom pruhu: pri prekročení vodorovného 
značenia jazdného pruhu a hroziacej zrážke s detekovaným protiidúcim vozidlom automaticky zasiahne do riadenia pre návrat do vlastného 
jazdného pruhu      (aktívne v rýchlosti medzi 60 - 140 km/h)

LKA (Lane Keeping Aid) - aktívny asistent udržania vozidla v jazdnom pruhu    (aktívne v rýchlosti medzi 65 - 200 km/h)

DAC (Driver Alert Control) - systém sledovania bdelosti vodiča

RSI (Road Sign Information) - systém sledovania dopravných značiek

ABS (Anti-lock Brake System) s elektronickým rozdelením brzdnej sily EBD (Electronic Brake Distribution)

ESC (Electronic Stability Control) - stabilizačný systém vr. kontroly trakcie, kontroly nedotáčavosti a kontroly brzdenia motorom, asistent jazdy s prívesom

CTC (Corner Traction Control) - systém kontroly trakcie v zákrutách s vektorovaním krútiaceho momentu

RSC (Roll Stability Control) - systém ochrany pred prevrátením vozidla

eAWD (electric All Wheel Drive) - elektronicky riadený pohon všetkých kolies, elektrický pohon zadnej nápravy

Run-off Road Mitigation - systém ochrany pred nechceným zídením z cesty, automatický zásah do riadenia, prípadne aj spomalenie vozidla

Systém prípravy predných bezpečnostných pásov pred hroziacou nehodou

Systém pohltenia energie vertikálneho nárazu v predných sedadlách - ochrana pred zranením chrbtice

Predpínače bezpečnostných pásov pre všetky sedadlá

Systém automatického brzdenia po náraze na zabránenie sekundárnym nehodám

WHIPS (Whiplash Protection Seating System) - systém ocrhany proti hyperflexii krčnej chrbtice na všetkých sedadlách

Extrémne pevná konštrukcia karosérie s vysokým využitím ultrapevnej boronovej ocele

Airbagy čelné pre vodiča a spolujazdca, Airbagy bočné pre vodiča a spolujazdca

Airbagy hlavy a ramien “Inflatable curtain“ pre všetky rady sedadiel

Airbag pre kolená vodiča

SIPS (Side Impact Protection System) - unikátny systém ochrany pred bočným nárazom

EBA (Emergency Brake Assistance) - Brzdový asistent a systém prípravy brzd na núdzové brzdenie

Bezpečnostný stĺpik riadenia nastaviteľný v dvoch osiach

Bezpečnostný brzdový pedál s uvoľnením pri náraze - ochrana nôh vodiča

EBL (Emergency Brake Lights) - systém regulácie núdzového brzdového svetla a aktivácia výstražných svetiel pri spomalení pod 10 km/h

Elektrická parkovacia brzda s automatickým uvoľnením a funciou Auto HOLD

HSA (Hill Start Assist) - asistent rozjazdu do kopca

Elektrický posilňovač riadenia EPAS

Funkcia automatického zamykania za jazdy a funckcia automatického odomknutia vozidla po nehode

Dvojstupňové odomykanie dverí

Funkcia panického spustenia alarmu z diaľkového ovládača

Upozornenie na používanie bezpečnostných pásov na všetkých sedadlách

Vypínač airbagu na strane spolujazdca, Elektrická detská poistka zadných dverí a okien

iTPMS - systém monitorovania tlaku v pneumatikách, Súprava na opravu defektu

Volvo Guard Alarm s náklonovým a pohybovým čidlom, dvojité uzamykanie zámkov dverí, funckcia privátneho zamykania

Laminované sklá bočných okien, predné bočné s vodoodpudivým povrchom

BLIS - monitorovanie slepého uhla (Blind Spot Information System)

LCMA - asistent pre zmenu jazdného pruhu (Lane Change Merge Aid)

CTA - varovanie pred krížením cesty iným vozidlom (Cross Traffic Alert)

RCM - systém prevencie nárazu zozadu (Rear Collision Mitigation)

Adaptívny tempomat ACC, asistent pre jazdu v kolóne, upozornenie na bezpečný odstup

Pilot Assist - asistent pre poloautonómnu jazdu do rýchlosti 130 km/h, držanie vozidla v strede jazdného pruhu

Aktívny asistent udržania vozidla v jazdnom pruhu

Aktívny parkovací asistent pre pozdĺžne a priečne parkovanie, vrátane predných a zadných parkovacích senzorov

Kamery parkovacieho asistenta - 360-stupňový pohľad zhora
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ŠTANDARDNÁ V ÝBAVA

VNÚTORNÁ VÝBAVA

4-zónová automatická klimatizácia, ovládací displej pre zadné sedadlá, chladená schránka v palubnej doske

Systém udržiavania kvality vzduchu v interiéri AQS, vrátane čističa vzduchu s ionizátorom

Výduchy klimatizácie pre zadné sedadlá

Nezávislé kúrenie s časovým spínačom

Grafický Head-Up displej

Plne grafický digitálny prístrojový panel s 12,3” displejom vodiča

Navigačný systém Sensus, vrátane bezplatných aktualizácií mapových podkladov

Užívateľské rozhranie Sensus Connect, 9-palcový centrálny dotykový displej, tethering cez Wi-Fi alebo Bluetooth - dátové párovanie so smartfónom, 
internetové rádio, webový prehliadač a aplikácie, zabudovaný pevný disk, Bluetooth, Audio Streaming, vstupy pre externé zariadenia USB + AUX

Aplikácia Apple CarPlay, vrátane druhého USB vstupu

Digitálny tuner - DAB radio system

Bowers & Wilkins® Premium Sound, 19 reproduktorov, 1400W zosilňovač triedy D, výškové repro typu NautilusTM,

stredopásmové repro s membránou KevlarTM,, ,basové repro s membránou vystuženou uhlíkovými vláknami,

Subwoofer Fresh AirTM chladený vzduchom s 250 mm membránou Mica, zvuková optimalizácia Dirac Live ® a audio-softvér “Room Transformation

Palubný počítač, ukazovateľ vonkajšej teploty a hodiny

Multifunkčný volant s ovládaním audiosystému

3-ramenný kožený volant s dekoratívnym obložením Uni Deco, farebne zladený s interiérom, vyhrievaný

Hlavica radiacej páky zo švédskeho krištáľového skla, dizajn Orrefors

Dažďový a svetelný senzor

Predná lakťová opierka na stredovom tuneli s držiakom nápojov

Vnútorné spätné zrkadlo automaticky zatmaviteľné s integrovanýn digitálnym kompasom

Homelink - diaľkové ovládanie garážovej brány

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním

Bezkľúčové štartovanie

Bezkľúčový prístup Keyless Drive, prídavný mini diaľkový ovládač, vodotesný, bezdotykové ovládanie dverí batožinového priestoru pohybom nohy, 
osvetlené vonkajšie kľučky dverí a vonkajší nástupný priestor

Elektrické ovládanie dverí batožinového priestoru

Elektrické ovládanie predných a zadných okien (s funkciou auto-up/auto-down)

Funkcia svetiel “Approach Light“ - osvetlenie pre cestu k vozidlu

Funkcia svetiel “Home Safe“ - osvetlenie pre bezpečnú cestu od vozidla

Osvetlenie interiéru s oneskoreným zhasínaním

Osvetlenie interiéru - vysoká úroveň:
strop vpredu a vzadu, čítacie lampičky vpredu a vzadu, palubná schránka, kozmetické zrkadielka a batožinový priestor, osvetlenie stredového tunelu,
náladové viacfarebné osvetlenie vpredu aj vzadu (7 motívov), odkladacie priestory v predných a zadných dverách, nástupný priestor vpredu aj vzadu,
podsvietené prahové lišty vpredu aj vzadu, priestor na nohy vpredu a vzadu, ambientné osvetlenie vo dverách vpredu aj vzadu,
ambientné osvetlenie prístrojovej dosky, držiaky nápojov vpredu, prevádzkové osvetlenie dverí batožinového priestoru

Slnečné clony na zadných bočných oknách, integrované vo vrchnej lište dverí

Štyri chrómované záchytné oká v rohoch batožinového priestoru, výklopné

Systém uchytenia nákupných tašiek v batožinovom priestore

Poloautomatický kryt batožinového priestoru

Držiak parkovacieho lístka

Systém Start/Stop

Volič jazdných režimov (nastavenie charakteristiky pre motor, prevodovku, riadenie, brzdy, podvozok, displej vodiča, ESC)

Vzduchové pruženie všetkých štyroch kolies, Adaptívne tlmiče Four-C, nastaviteľná charakteristika pruženia a svetlá výška vozidla

Popolník vpredu a vzadu, zapaľovač

12V elektrická zásuvka v batožinovom priestore

Dekoračné drevené obloženie interiéru Linear Walnut

Palubná doska a vrchná časť panelov dverí čalúnená kožou Nappa

Čalúnenie stropu a stĺpikov z textilu Nubuck
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ŠTANDARDNÁ V ÝBAVA

5

VNÚTORNÁ VÝBAVA

Elektrické ovládanie sedadla vodiča a spolujazdca, vrátane pamäťovej funkcie pre sedadlá a spätné zrkadlá

Elektrická 4-smerová bedrová opierka sedadiel vodiča a spolujazdca

Elektricky nastaviteľné predĺženie sedáku predných sedadiel

Elektricky nastaviteľné bočné vedenie predných sedadiel

Masážna funkcia pre operadlá predných sedadiel

Vyhrievané a ventilované predné sedadlá

Prepážka odďeľujúca kabínu pre cestujúcich od batožinového priestoru, so zatmaveným priehľadom

Zosilnená zvuková izolácia kabíny

Dve samostatné zadné sedadlá s rovnakými možnosťami nastavenia ako vpredu: nastavenie v 6 smeroch, bedrová opierka v 4 smeroch, 
nastaviteľné bočné vedenie, predĺženie sedáku, vyhrievanie, ventilácia, masážna funkcia, výrazná komfortná výplň sedadiel

Zväčšený priestor pre nohy vzadu o 50 mm

Komfortné kožené čalúnenie - koža Agnes Nappa s unikátnym vzorom perforácie a lemovaním

Kožou čalúnená zadná strana predných sedadiel

Kožou čalúnené madlá dverí a slnečné clony

Kožou potiahnutý diaľkový ovládač s unikátnym logom Excellence

Špeciálne komfortné čalúnenie zadných opierok hlavy a bočného vedenia sedadiel

Opierky hlavy s unikátnym logom Excellence

Opierky na nohy pred zadnými sedadlami, posuvné, s koženým lemovaním a prešívaním

Koberčeky Excellence vpredu a vzadu

Zadná stredový tunel s lakťovou opierkou a úložným priestorom

Zadný stredový tunel s integrovanou chladničkou s objemom 16 litrov na dve fľaše a poháre

Zadný držiak na fľašu integrovaný v stredovom tuneli, s funckou ohrievania alebo chladenia

Zadný držiak Orrefors na dva krištálové poháre

Dva ručne opracované poháre z krištálového skla Orrefors

Zadný výsuvný dotykový displej s ovládaním zadných sedadiel a  predného sedadla spolujazdca, ohrev a chladenie držiaka nápojov 

Zadné výklopné stolčeky

Úzke úložné kapsy po bokoch stredového tunelu vzadu

Prídavný zadný reproduktor v stredovom tuneli

Dva zadné USB konektory, jedná elektrická zásuvka 12V a jedna 230V



ŠTANDARDNÁ V ÝBAVA

VONKAJŠIA VÝBAVA

Mriežka chladiča Inscription - matne strieborná s chrómovým orámovaním

Chrómové dekoračné prvky v prednom nárazníku

Chrómové dekoračné prvky v zadnom nárazníku pod odrazkami

Spodné dverové lišty karosérie s vysokolesklým chrómovým pruhom

Vysokolesklé chrómové orámovanie bočných okien

Vonkajšie kľučky dverí s dekoratívnym chrómovým prúžkom

Integrované strešné lišty z vysokolesklého eloxovaného hliníka

Dve integrované lichobežníkové koncovky výfuku

Palivová nádrž s objemom 50 litrov

Strešná anténa

13A nabíjací kábel, dĺžka 4,5 m

Elektricky ovládané spätné zrkadlá s vyhrievaním, elektricky sklopné

Vonkajšie spätné zrkadlá automaticky zatmaviteľné

Kompletné LED svetlomety s ABL - aktívne natáčanie do zákrut (Active Bending Lights), vysoký svetelný výkon, vysokotlakové ostrekovače,
AHB gen. II - inteligentný asistent diaľkových svetiel s aktívnym tienením, LED DRL - integrované LED denné svietenie v tvare “T“

Vyhrievané dýzy ostrekovačov čelného skla

Panoramatická strecha, integrovaná elektrická slnečná clona

Zatmavené sklá zadných okien, od B-stĺpika dozadu

21-palcové disky z ľahkej zliatiny, 8-lúčové, prevedenie Silver Diamond Cut, pneumatiky 275/40 R21

Pneumatiky Pirelli so systémom na potláčanie valivého hluku

Dekoratívne chrómové kryty B a C stĺpikov

Unikátne logo Excellence na spodných chrómových lištách dverí

Unikátny znak Excellence na dverách batožinového priestoru, vrátane označenia T8 Twin Engine AWD
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Kód Názov a popis výbavy Cena XC90 EXCELLENCE

Individuálne opcie

990 Taška na dobíjací kábel 40 € m

1028 Ťažné zariadenie, poloelektrické 1 060 € m

m = voliteľná výbava  l = štandardná výbava

VOLITEĽNÁ V ÝBAVA
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OBLOŽENIA , VOL ANT Y, RADIACE PÁK Y

Kód Názov a popis výbavy Cena XC90 EXCELLENCE

Obloženie interiéru

315 Drevený dekor LINEAR WALNUT 0 € l

1075 Čalúnená palubná doska a vrchná časť panelov dverí s prešitím 0 € l

Volanty
3-ramenný kožený volant s dekoratívnym obložením Uni Deco

- farebne zladený s interiérom, vyhrievaný 0 € l

Radiace páky

Hlavica radiacej páky zo švédskeho krištáľového skla, dizajn Orrefors 0 € l

m = voliteľná výbava  l = štandardná výbava
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ČALÚNENIE A INTERIÉR

Kód Názov a popis výbavy Cena XC90 EXCELLENCE

Čalúnenia sedadiel
RC0400 Čierna Koža Nappa Comfort perforovaná,

 s ventiláciou predných a zadných sedadiel
0 € m

RC3400 Hnedá Maroon Brown Koža Nappa Comfort perforovaná,

 s ventiláciou predných a zadných sedadiel
0 € m

WC0400 Blond Koža Nappa Comfort perforovaná,

 s ventiláciou predných a zadných sedadiel
0 € m

UC0400 Blond Koža Nappa Comfort perforovaná,

 s ventiláciou predných a zadných sedadiel, čierna podlaha
0 € m

Čalúnenie stropu
800126 Čalúnenie stropu Nubuck,

kožou čalúnené slnečné clony a madlá nad dverami vpredu a vzadu

(s čiernym interiérom RC04 a RC34 strop v čiernej farbe)

0 € l

Podlahové koberčeky
108 Čierne koberčeky 

(len pre interiér v svetlom prevedení Blond WC0400)
0 € m

m = voliteľná výbava  l = štandardná výbava
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FARBY K AROSÉRIE

Kód Názov a typ farby Cena XC90 EXCELLENCE

Nemetalické

614 Biela Ice White 0 € m

Metalické

492 Tmavosivá Savile Grey Metallic 960 € m

700 Hnedá Twillight Bronze Metallic 960 € m

711 Strieborná Bright Silver Metallic 960 € m

714 Sivá Osmium Grey Metallic 960 € m

717 Čierna Onyx Black Metallic 960 € m

719 Piesková Luminous Sand Metallic 960 € m

722 Tmavohnedá Maple Brown Metallic 960 € m

723 Tmavomodrá Denim Blue Metallic 960 € m

724 Tmavosivá Pine Grey Metallic 960 € m

INSCRIPTION metalické

477 Strieborná Electric Silver Metallic 1 300 € m

707 Biela Crystal White Pearl 1 640 € m

m = voliteľná výbava  l = štandardná výbava

Vyobrazené farby sú iba ilustratívne. Originálne vzorky farieb Vám poskytne autorizovaný predajca Volvo.

Ice White Denim Blue Savile Grey Twillight Bronze

Bright Silver

Osmium Grey

Onyx Black Luminous Sand INSCRIPTION Electric Silver INSCRIPTION Crystal White

9

Maple Brown Pine Grey



KOLESÁ

Kód Veľkosť a typ kolies Cena XC90 EXCELLENCE

21-palcové INSCRIPTION
174 8-lúčové INSCRIPTION, úprava Silver Diamond Cut,

pneu 275/40 R21
Pneumatiky Pirelli so systémom na potláčanie valivého hluku

0 € l

m = voliteľná výbava  l = štandardná výbava
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TECHNICKÉ ÚDA JE

T8 Twin Engine eAWD

Typ motora: 2.0-litrový benzínový štvorvalec

1x turbodúchadlo + 1x kompresor

2x elektromotor
Prevodovka: 8-stupňová automatická
Spotreba paliva + el.prúdu, zmiešaný cyklus: 2,1  l /100 km

18,5 kWh/100 km
Emisie CO2 g/km: 49
Max. výkon, kW (k) / pri otáčkach/min.: Benzín: 235 (320) / 5700

Elektromotor: 65 (87) / 7000
Max. krútiaci moment, Nm / pri otáčkach/min.: Benzín: 400 / 2200 – 5400

Elektromotor: 240 / 0 - 3000
Zrýchlenie, 0-100 km/h v sekundách: 5.6
Max. rýchlosť, km/h: 230
Ekologická klasifikácia: EURO 6
Pohotovostná hmotnosť Excellence: 2342 kg
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ZÁRUKA: 24mesačná medzinárodná záruka bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov.

Upozornenie: Niektoré z informácií obsiahnutých v tejto brožúre môžu byť nesprávne v dôsledku zmien produktu, ku ktorým môže dôjsť po jej vytlačení. Niektoré časti výbavy, tu popísané 
alebo vyobrazené, môžu byť teraz k dostaniu len za príplatok. Pred objednaním si prosím vyžiadajte aktuálne informácie u Vášho autorizovaného Volvo dealera. Výrobca si vyhradzuje právo 
vykonávať zmeny cien, farieb, materiálov, technických údajov a modelov, a to kedykoľvek, bez predchádzajúceho oznámenia


