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D5 AWD D5 D4 AWD

Motor Öthengeres, soros el ren dezésű, 
közös nyomócsöves ikerturbós 
dízelmotor, 2400 cm3

Öthengeres, soros el ren dezésű, 
közös nyomócsöves ikerturbós 
dízelmotor, 2400 cm3

Öthengeres, soros el ren dezésű, 
közös nyomócsöves turbó dízel 
motor, 2400 cm3

Erőátvitel Hatfokozatú Geartronic automata  
sebességváltó

Hatfokozatú kézi vagy hatfokoza-
tú Geartronic automata váltó

Hatfokozatú Geartronic automata 
sebességváltó

Fogyasztás, vegyes ciklusban, kézi/automata –/6,4 l/100 km 4,6/6,2 l/ 100 km –/6,4 l/100 km

CO2 kibocsátás, kézi/automata –/169 g/km 120/162 g/km –/169 g/km

Legnagyobb teljesítmény 158 kW (215 LE)  
4000/min fordulatnál

158 kW (215 LE)  
4000/min fordulatnál

120 kW (163 LE)  
4000/min fordulatnál

Legnagyobb nyomaték 440 Nm  
1500–3000/min fordulatnál

420 (auto: 440) Nm 1500–3250 
(auto: 3000)/min fordulatnál

270 Nm  
1500–2500/min fordulatnál

Gyorsulás, 0–100 km/h, kézi/automata –/7,7 s 7,5/7,7 s –/10,4 s

Végsebesség, kézi/automata –/225 km/h 230/230 km/h –/215 km/h

Üzemanyagtartály térfogata 67,5 l 67,5 l 67,5 l

Környezetvédelmi besorolás Euro 5 (2011) Euro 5 (2011) Euro 5 (2011)

D4 D3 D2

Motor Öthengeres, soros el ren dezésű, 
közös nyomócsöves turbó dízel 
motor, 1984 cm3

Öthengeres, soros el ren dezésű, 
közös nyomócsöves turbó dízel 
motor, 1984 cm3

Négyhengeres, soros el ren-
dezésű, közös nyomócsöves 
turbó dízel motor, 1560 cm3

Erőátvitel Hatfokozatú kézi vagy hatfokoza-
tú Geartronic automata váltó

Hatfokozatú kézi vagy hatfokoza-
tú Geartronic automata váltó

Hatfokozatú kézi vagy hatfokoza-
tú Powershift automata váltó

Fogyasztás, vegyes ciklusban, kézi/automata 4,5/4,9 l/100 km 
(Start/Stop nélkül: 6,0) 

4,5/4,9 l/100 km 4,1/4,2 l/100 km

CO2 kibocsátás, kézi/automata 119/129 g/km 
(Start/Stop nélkül: 159) 

119/129 g/km 108/110 g/km

Legnagyobb teljesítmény 120 kW (163 LE)  
3500/min fordulatnál

100 kW (136 LE)  
3500/min fordulatnál

84 kW (115 LE)  
3600/min fordulatnál

Legnagyobb nyomaték 400 Nm  
1500–2750/min fordulatnál

350 Nm  
1500–2250/min fordulatnál

270 Nm  
1750–2500/min fordulatnál

Gyorsulás, 0–100 km/h, kézi/automata 9,4/9,4 s 10,4/10,4 s 11,3/12,7 s

Végsebesség, kézi/automata 220/215 km/h 205/200 km/h 190/185 km/h

Üzemanyagtartály térfogata 67,5 l 67,5 l 67,5 l

Környezetvédelmi besorolás Euro 5 (2011) Euro 5 (2011) Euro 5 (2011)

.

Tegye még lendületesebbé Volvóját Polestar motortuninggal. A Polestar Performance motorvezérlő szoftvert a Polestar fejlesztette ki, amely a Volvo 
partnercégeként a versenypályákon szerzett tapasztalataival segít bennünket abban, hogy egyre hatékonyabbá és dinamikusabbá tegyük motorjainkat.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A POLESTAR.COM HONLAPON

Megjegyzés: A műszaki adatok tájékoztató jellegűek és a nyomdába adás óta érvényüket veszthették. Az aktuális adatokról érdeklődjön márkakereskedőjénél. A folya-
matos termékfejlesztés következtében a prospektusban közölt egyes adatok és információk a nyomdába adás óta érvényüket veszthették. Az ábrázolt, illetve ismerte-
tett felszerelések egy része feláras lehet. A megrendelés véglegesítése előtt Volvo márkakereskedőjénél tájékozódjon a legfrissebb információkról. A gyártó fenntartja 
a jogot, hogy az árakat, színeket, kárpitokat, műszaki jellemzőket vagy a modellválasztékot előzetes bejelentés nélkül, bármikor megváltoztassa.



A skandináv dizájn mindig az embert helyezi a középpontba, azt, aki 
használni fogja a tárgyat. Mi magunk is svédek vagyunk, ezért autóink 
tervezésénél mindig ezt a filozófiát követtük, és követjük ma is. Tervező-
ink előtt csak az a cél lebeg, hogy hogyan tehetnék a felhasználó életét 
jobbá, könnyebbé és kényelmesebbé. Így míg más autógyártók sokszor 
a technológiából indulnak ki, és annak korlátai közé próbálják szorítani 
az embert, a Volvónál Önnek tervezzük autóinkat. Először felmérjük, 
pontosan mire van szüksége, majd széles körű műszaki ismereteinkre 
és tapasztalatainkra alapozva egyszerűbbé, jobbá, biztonságosabbá és 
szebbé tesszük életét. Nálunk a forma a funkciót követi, és ha egy autót 
kívül-belül az emberek számára tervezünk, az egyben szép is lesz. Fon-
tosnak tartjuk, hogy autóink látványa és vezetésük élménye nap mint 
nap jó kedvre derítse Önt és utasait.

Autóinkat az emberek számára tervezzük – és ez a dizájn-filozófia 
86 éves történetünk során számos újításhoz vezetett. Gondoljon csak a 
három pontos biztonsági övre. Minden nap becsatolja, de tudta-e, hogy 
1959-ben a Volvo találmányaként jelent meg a piacon? 1976-ban szin-
tén mi  fejlesztettük ki a Lambda-szondát, vagyis a kipufogógáz össze-
tételét figyelő szenzort, amellyel lehetővé vált a motorok károsanyag-ki-
bocsátásának jelentős csökkentése – miközben nőtt a teljesítmény, és 
javult a motor hatékonysága is. Ma lényegében minden benzinmotorban 
ott van a Lambda-szonda, a világ bármely márkájáról legyen is szó.
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A VOLVÓNÁL 
ELSŐ AZ EMBER



A folyamatos újítás elválaszthatatlan a Volvótól. 
Mindez persze saját gyökereinkből is fakad. Abból, 
hogy Svédország kis lélekszáma ellenére is számos 
kreatív elmét adott a világnak. Mert mi tudjuk, hogy 
az igazi kreativitáshoz hinnünk kell magunkban és 
abban, ahogyan dolgozunk – függetlenül attól, hogy 
mások hogyan vélekednek ugyanerről. 

Vessünk egy pillantást például az üléseinkre. A hat-
vanas évek elején a göteborgi műszaki egyetemen 
konzíliumra hívtunk össze néhány ortopéd sebészt. 
A doktorok először nem is értették, mit akarhat tő-
lük egy autó-tervező csapat – mert addig egyetlen 
autó gyár sem kérte ki tanácsukat az ülések tervezé-
séhez. Az orvosokkal való együttműködés nyomán 
olyan ergonómiai szempontok szerint tervezett ülé-
seket fejlesztettünk ki, amelyek szinte a kényelem 
szinonimájává tették a Volvo márkát.

A skandináv kézművesekhez hasonlóan autóinkhoz 
mi is csak a legjobb alapanyagokat használjuk. Az 
utasteret körülvevő biztonsági cellát ezért különle-
gesen erős bóracélból készítjük, az utastéren belül 
pedig csak természetes és hiteles eredetű anyago-
kat használunk. Nem azért, mert most éppen ez a di-
vat, hanem azért, mert ezek nemcsak kellemesebbé, 
de egészségesebbé is teszik a belső környezetet. 

Számunkra természetes, hogy mindig tökéletes 
élményben részesítsük Önt és utasait. Mert Svéd-
országban a jó dizájn korántsem luxus, hanem 
a mindennapi élet szerves része.
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SVÉDORSZÁGBAN A JÓ DIZÁJN NEM LUXUS, 
HANEM A MINDENNAPI ÉLET RÉSZE



MIÉRT MONDANA LE  
A VEZETÉS ÖRÖMÉRŐL  
CSAK AZÉRT, MERT  
SOK CSOMAGGAL UTAZIK?

AZ ÖN ÚJ AUTÓJA  VOLVO V60 | 4 

Az új Volvo V60 rugalmasan alkalmazkodik Önhöz és az élet váratlan ki-
hívásaihoz egyaránt. Hiszen azoknak terveztük, akik számára elenged-
hetetlen a kombik sokoldalúsága, de nem akarnak lemondani a modern 
limuzinok nyújtotta sportos vezetési élményről. Ezért nevezzük a V60-at 
sportkombinak, és ugyanezért ajánljuk Önnek. A kényelem és a tágas, 
jól kihasználható csomagtér a Volvo jól bevált hagyományaira épül. 
A menetdinamikát pedig azok ízlése szerint hangoltuk, akik az autózás 
minden percét élvezni akarják – és a munka után a főút helyett inkább 
a kanyargós kis utakon indulnak haza.

Az új modellévre kívül-belül megújult V60 még dinamikusabb vezetési 
élményt ígér – országúton és a városban egyaránt. Mindehhez pedig 
olyan kényelmes környezetet kínál, amelyben mindig frissen és kipi-
henten érhet célba. Sőt, ahogy a járdáról még egyszer visszapillant az 
autóra, elégedett mosollyal nyugtázza majd: jól választott. Mert a megú-
jult V60 még magabiztosabb, még sportosabb és még elegánsabb lett, 
miközben megőrizte a modern skandináv dizájn letisztult stíluselemeit 
és azt a formavilágot, amely kezdettől fogva oly népszerűvé tette. 

A V60 R-Design nemcsak látványra sportosabb,  
hanem futóművét is keményebbre hangolták és  
kormányzása is közvetlenebb. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK  
A VOLVOCARS.HU HONLAPON



A Four-C adaptív futóművel nem kell előre eldöntenie, milyen hangolású futó mű-
vel szeretne járni, mert az autó három beállítást kínál: a lágyabb Komfort, a feszes 
Sport és a maximális tapadást biztosító, már-már versenyautós Fokozott Sport 
beállítások között egyetlen gombnyomással válthat – így mindig pillanatnyi hangu-
latának és vezetési stílusának megfelelő futóművel autózhat. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A VOLVOCARS.HU HONLAPON

TÖBB, MINT  
KOMBI
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A V60 a Volvo kombik tágas csomagterét és 
praktikus sokoldalúságát az S60 sportlimuzin 
természetes vezetési dinamikájával ötvözi. Amikor 
például egy éles kanyarból kell kihúzatni az autót, 
a V60 olyan precízen követi a kijelölt irányt, mintha 
a vezető gondolataiban olvasna. 

De ez még nem minden: mivel egy autó alapvető 
viselkedését a futómű határozza meg, az új V60-at 
négyféle hangolású felfüggesztéssel – komfort, 
dinamikus, adaptív Four-C és R-Design – kínáljuk, 
hogy vezethetősége még jobban tükrözze tulajdo-
nosa egyéni elvárásait. 

Az utastér a Volvók legendás kényelmét intelligens 
hátsó ülésekkel egészíti ki: a 40/20/40 arányban 
osztott üléstámla részben vagy egészben vízszin-
tesre dönthető, amivel rugalmasan bővítheti az 
eleve 430 literes rakodóteret. Ha pedig kisgyerme-
kekkel utazik, a hátsó ülésekbe épített, kétállású 
emelőpárnák mindig kéznél vannak – ezeken ülve a 
hagyományos gyermekülésből már kinőtt gyerme-
kek az autó beépített biztonsági övét használhatják.



MI TESZ EGY KOMBIT  
IGAZÁN SZÉPPÉ? 
A DIZÁJN

DIZÁJN FILOZÓFIÁNK  VOLVO V60 | 9 

A Volvo V60 lendületes vonalvezetésével első pillantásra is sportos 
autó benyomását kelti. Tervezőink a hátrafelé lejtő tetővel és a ferdén 
csapott, kissé domború hátsó ablakkal olyan hatást értek el, mintha egy 
sportkupét látnánk. A látvány azonban némileg csal, hiszen a sportos 
felszín alatt egy sokoldalúan kihasználható, praktikus kombi rejlik. 

Szemből nézve a motorházfedél plasztikus felülete ragadja meg legin-
kább a tekintetet. A vonalak a Volvókra jellemző V alakban futnak egy-
más felé, és végül a fényszórókat övező élekbe torkollanak. 

A V60 vitathatatlan szépsége – mint maga a modern skandináv dizájn – 
a természetben gyökerezik. „A tiszta felületek és éles kontúrok mind a 
skandináv stílusról tanúskodnak” – mondja Peter Reuterberg, a karosz-
széria vezető tervezője. „A váltakozó, plasztikus formákat és a közöttük 
húzódó éles határvonalakat Svédország szélfútta, havas tájai ihlették.”

A skandináv dizájn mindig az embert helyezi előtérbe – és az utasteret 
is ennek a filozófiának a jegyében terveztük. Ezen belül is érdemes egy 
pillantást vetni az ülésekre, amelyek kényelme már régóta hagyomány 
a Volvónál. Ezt a legendás kényelmet a V60-ban most olyan sportos 
kagylósítással párosítottuk, amely kiváló oldaltartásával tökéletesen  
illik az autó dinamikus viselkedéséhez. 

A skandináv dizájn a legapróbb részletekben is testet ölt: az opció-
ként rendelhető, hátsó lökhárítóba integrált kipufogócső-végek  
igazán szemet gyönyörködtetőek. Az utastér sportülései pedig  

a  Volvók hagyományos kényelmét sportos kagylósítással ötvözve 
 az éles kanyarokban is biztosan megtámasztják az utasokat.

A V60 HASONLÓAN BRAVÚROS  
MEGOLDÁSAIRÓL BŐVEBBEN IS OLVASHAT  

A VOLVOCARS.HU HONLAPON 



A digitális műszeregység nagy felbontású, színes kijelzőjén háromféle látványos 
műszerfalkép – Elegance, Eco és Performance – jeleníthető meg. A választást 
bízza bátran a hangulatára.

PÁRATLAN AKUSZTIKAI ÉLMÉNY
A Volvo mérnökei úgy gondolják, hogy a zenei aláfestés a vezetési élmény szer-
ves része – ezért a menetdinamika mellett az audiorendszerekkel szemben is 
rendkívül szigorú követelményeket támasztanak. Ennek a filozófiának a jegyében 
született meg a Premium Sound multimédia rendszer, amelynek kifejlesztésében az 
 Audyssey Laboratories is közreműködött. A MultEQ hangprocesszor-technológiá-
ra épülő, 5×130 W teljesítményű erősítőhöz tizenkét kiváló minőségű hangsugárzó 
csatlakozik, amelyek az autó minden utasa számára tökéletes térhatású akusztikai 
élményt nyújtanak. És hogy kedvenc zenéi mindig kéznél legyenek, a rendszerhez 
szinte bármilyen külső lejátszó is csatlakoztatható.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A VOLVOCARS.HU HONLAPON

VOLVO SENSUS: 
AZ ORGANIKUS  
VEZÉRLŐRENDSZER
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Az új Volvo V60 kétségtelenül külső megjelenésével vonja magára 
a figyelmet. De ha közelebbről szemügyre vesszük, az utastérben is 
számos izgalmas újdonságot kínál. Itt van például a vezetői környezet, 
amelyet – akárcsak magát az autót – a szó szoros értelmében a vezető 
köré terveztünk. Ez nemcsak azt jelenti, hogy minden kezelőszerv ké-
nyelmesen elérhető, hanem azt is, hogy minden éppen úgy működik, 
ahogyan azt először gondolná. Ez a Sensus filozófia, amely a vezető 
és az autó kapcsolatát a lehető legintuitívabb alapokra helyezi. A kö-
zépkonzol színes képernyőjén megjelenő Sensus menürendszeren 
keresztül a legösszetettebb funkciók is néhány gombnyomással beál-
líthatók, a Sensus Connected Touch rendszer pedig – mobil internetes 
kapcsolaton keresztül – a világhálót is elérhetővé teszi, miközben 7 co-
los kijelzője érintőképernyőként is használható. Az új adaptív digitális 
műszeregységgel még a műszerfal színvilágát és a virtuális műszerek 
elrendezését is ízléséhez és vezetési stílusához igazíthatja, így mindig 
azok az információk kerülnek előtérbe, amelyekre az adott helyzetben 
a legnagyobb szüksége van. 

De a tervezők nem csupán a digitális kijelzőkre koncentráltak: ugyan-
ilyen figyelmet szenteltek a „hagyományos” kezelőszerveknek, mint 
például a többfunkciós kormánykerék, vagy a mára klasszikussá vált 
lebegő középkonzol kapcsolópultja.



EMLÍTETTÜK MÁR 
A BIZTONSÁGOT?

Felfedezi-e a radarérzékelőt? A hűtőmaszk króm díszlécei 
mögé rejtettük el, de onnan is precízen érzékeli az autó út-
jába kerülő járműveket, gyalogosokat és kerékpárosokat is. 
A  rendszer hivatalos neve: „ütközésveszélyre figyelmeztető 
rendszer teljes körű automatikus fékezéssel, gyalogos és  
kerékpáros felismeréssel”. Röviden: egy újabb forradalmi  
biztonsági rendszer a Volvótól.
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Amikor Assar Gabrielsson és Gustaf Larson 1927-
ben megalapította a Volvót, olyan erős és ellenálló 
autók kifejlesztését tűzték ki célul, amelyek meg-
birkóznak az akkoriban még rossz minőségű svéd 
országutakkal. De a két gyáralapító nem csupán 
az autók műszaki megbízhatóságára törekedett, 
hanem egy korszakalkotó stratégiát is megfogal-
mazott: „Az autókat emberek vezetik, ennélfogva a 
Volvónál minden cselekedetünk vezérelve minden-
kor a biztonság.” Közel kilenc évtizeddel később a 
Volvo még monumentálisabb célt tűzött maga elé: 
azt, hogy a 2020-tól gyártott új Volvókban senki 
se szenvedjen halálos vagy súlyos sérüléssel járó 
balesetet. Úgy gondoljuk, ezzel a stratégiával alapí-
tóink is egyetértenének. 

A V60 intuitív biztonsági rendszereinek kifejlesz-
tésekor is ez a hosszú távú stratégia lebegett a 
szemünk előtt – és egyben az is, hogy egyszerűbbé 
tegyük az Ön életét. Mert ezek a rendszerek nem-
csak biztonságosabbá, hanem kényelmesebbé is 
teszik a mindennapi autózást. És nemcsak megvé-
dik Önt és utasait egy balesetben, hanem segíte-
nek eleve elkerülni a baleseteket. Ez az intelligens 
védelem a kulcsa a Volvo IntelliSafe rendszereinek.

Aki a Volvo V60-at választja, biztosan szeret ve-
zetni. De még a legtapasztaltabb vezetővel is elő-
fordul, hogy hibázik, vagy ha csak egy pillanatra is, 
de ellankad a figyelme. Ráadásul az egyre sűrűbb 

forgalomban mások figyelmetlenségének is mind 
inkább ki vagyunk téve, így a megfelelő védelem 
fontosabb, mint valaha. A Volvók régóta híresek ar-
ról, hogy balesetben maximális védelmet nyújtanak 
utasaiknak, de az új modellek IntelliSafe rendszerei 
ennél is tovább mennek: aktívan segítenek elke-
rülni az ütközést, mint például a City Safety kocca-
násgátló rendszer vagy a ráfutásra figyelmeztető 
rendszer, amely az autók és gyalogosok mellett 
már a kerékpárosokat is képes észlelni – és szük-
ség esetén le is fékezi az autót.

Mindez azt jelenti, hogy az új V60-ra nem csak a 
bajban számíthat, hanem a mindennapi autózás 
során is. Jó példa erre az automatikus távolsági 
fényszóró. Ezzel az opcióval mindig reflektorral köz-
lekedhet, mégsem kell attól tartania, hogy elvakítja 
a szembejövő autó vezetőjét. A rendszer szenzorai 
ugyanis érzékelik a másik jármű közeledtét, és 
önműködően tompítják a fényszórókat – de mindig 
éppen csak annyira és csak annyi ideig, hogy ne 
vakítsák el a másik autóst. Egy másik IntelliSafe 
technológia a dinamikus menetstabilizáló rendszer 
vagy DSTC, amely folyamatosan őrködik a jármű 
stabilitása felett: ha a rendszer a kicsúszás veszé-
lyét érzékeli, a motor nyomatékának visszafogásá-
val, illetve a kerekek akár külön-külön való fékezé-
sével azonnal stabilizálja az autót. Ön talán észre 
sem veszi, hogy az elektronika beavatkozott – de 
ez így is van rendjén, hiszen az autót Ön vezeti.

Továbbfejlesztett holttérfigyelő rendszerünk (BLIS) kamerák 
helyett már radarral pásztázza a szomszédos sávokat, és 
figyelmezteti a vezetőt, ha a tükrök holtterébe másik jármű 
kerül. A tolatást segítő rendszer pedig szűk beállóból vagy par-
kolóhelyről való kitolatás közben figyelmeztet a vezetőülésből 
nehezen észrevehető, keresztben közeledő járművekre.

A Volvo nem elégszik meg azzal, hogy csak a saját autóiban 
ülőket védje. Ezért fejlesztette ki a ráfutásra figyelmeztető 
rendszer legújabb változatát, amely a járművek mellett már az 
autó elé kerülő gyalogost és kerékpárost is észleli, és ha a ve-
zető nem reagál időben, önműködően vészfékezésbe kezd.

A City Safety koccanásgátló rendszer a sűrű városi forga-
lomban segít elkerülni a ráfutásos ütközéseket. Ez a fejlett 
Intelli Safe rendszer – amely már 50 km/h sebességig aktív – 
folyamatosan figyeli a V60 előtti útszakaszt, és ha a vezető nem 
venné időben észre, hogy az előtte haladó jármű hirtelen fékez, 
a City Safety önműködően aktiválja a fékeket, amivel akár telje-
sen elkerüli a koccanást, vagy legalább csökkenti annak erejét.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: VOLVOCARS.HU
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A környezet védelme szívügyünk, ezért minden 
modellünket a fenntartható autózás jegyében ter-
vezzük. Ezért fejlesztettük ki azokat a technológiá-
kat, amelyek segítségével növelhetjük motorjaink 
hatékonyságát, és ezáltal úgy csökkenthetjük fo-
gyasztásukat és káros környezeti hatásaikat, hogy 
eközben a vezetési élmény ne szenvedjen csorbát. 
Ezek a technológiák alkotják a Volvo számára 
meghatározó Drive-E koncepciót.

A Drive-E koncepció részeként csökkentettük 
a motorok belső súrlódását, valamint innovatív 
aerodinamikai megoldásainkkal javítottunk autóink 
lég ellenállásán, hogy a felhasznált energiából minél 
kevesebb vesszen kárba. Ugyanezt a célt szolgálja 
a Start/Stop technológia, amely rövid megállások-

nál önműködően leállítja, majd újraindítja a motort, 
illetve a regeneratív motorfék, amely a felesleges 
mozgási energia egy részét árammá alakítva vissza-
táplálja az akkumulátorba. Sőt, a Drive-E koncepció 
a gyártási folyamatokra is kiterjed: ezért például 
svédországi gyárunkban kizárólag tiszta és meg-
újuló vízenergiát használunk. Mert az intelligens lu-
xushoz éppúgy hozzá tartozik a környezet tudatos 
védelme, mint a minőség vagy az elegancia. 

A Drive-E koncepció a V60 motorválasztékában is 
megmutatkozik. A korszerű és nagy hatékonyságú 
motorok között éppúgy megtalálható az ultrataka-
rékos, mindössze 109 g/km szén-dioxid kibocsá-
tású D2 turbódízel, mint a 304 lóerő teljesítményű, 
hathengeres, három literes T6 erőforrás.

A FENNTARTHATÓ AUTÓZÁS 
IZGALMAS KIHÍVÁS.  
ÉS MÉG IZGALMASABB  
AUTÓKHOZ VEZET 



INTELLIGENS ENERGIA,  
GONDOLKODÓ 
EMBEREKNEK
VOLVO V60 HÁLÓZATRÓL TÖLTHETŐ DÍZEL HIBRID VOLVO V60 | 17 

A környezet tudatos védelme nem jelenti azt, hogy le kellene mondanunk a vezetés 
öröméről. Mert a V60 Plug-in Hybrid (hálózatról tölthető dízel hibrid) 6,1 másodperces 
gyorsulásával egy lendületes, összkerékhajtású sportkombi élményét nyújtja, miköz-
ben CO2 kibocsátása mindössze 48 g/km. Sőt, ha PURE üzemmódra vált – amelyben 
az autót csak az elektromotor hajtja –, a CO2 emisszió nullára csökken. HYBRID üzem-
módban a dízel és elektromos hajtás legoptimálisabb kombinációját használja a rend-
szer, amikor is az üzemanyag-fogyasztás csupán 1,8 l/100 km. De a középkonzolon 
levő kapcsolóval bármikor aktiválhatja a POWER üzemmódot, amelyben a dízelmotor 
és az elektromotor is maximális kapacitással működik, ami teljes összkerékhajtást (a 
hátsó kerekeket az  elektromotor hajtja) és 283 LE-s összteljesítményt jelent.

A V60 Plug-in Hybrid akkumulátorát – normál 220 voltos, 6 amperes ház-
tartási aljzatról töltve – hét és fél óra alatt teljes kapacitásra töltheti, de 16 
amperes töltési áram esetén ez három órára rövidül. A három féle üzem-
mód – PURE, HYBRID, POWER – közül egyetlen gombnyomással vá-
laszthatja ki az útviszonyoknak és vezetési stílusának leginkább megfelelőt.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: VOLVOCARS.HU 

A V60 Plug-in Hybrid modellváltozat Magyarországon egyelőre nem rendelhető.
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Szeretné még sportosabbá és dinamikusabbá tenni 
Volvóját? Az R-Design csomag éppen erre szolgál.

De ne gondolja, hogy csupán divatos optikai kie-
gészítőkről van szó. Hiszen a skandináv dizájnban 
a forma mindig a funkciót szolgálja. Így a V60  
R-Design keményebbre hangolt sportfutóművet is 
kap, kormányzása pedig még közvetlenebb – azért, 
hogy Ön még jobban élvezhesse a vezetést.

ENGEM NÉZNEK? 
AKKOR JÓ

Az R-Design modellek egyedi, látványos könnyűfém keréktárcsákat, 
az első lökhárítót díszítő fém betéteket és selyemfényű ezüst borítá-
sú külső tükörházakat kapnak. Hátul a verseny autókra emlékeztető 
alsó légterelő, és mindkét oldalon polírozott kipufogócső-végek 
teszik még sportosabbá a V60 megjelenését.

Az R-Design csomag egyedi elemei az utastérben is megtalálha-
tók: a bőrkárpitozású sport üléseket hímzett R-Design emblémák 
díszítik, és a kormánykeréken is felfedezhető a jellegzetes logo. 
A sport pedálok mellett a különleges, kék hátterű R-Design digitális 
műszeregység és a LED-es belső világítás is az R-Design csomag 
része. Sőt, az automata váltós modelleken még a finoman járó vál-
tókar is egyedi megvilágítást kap.



MELYIK V60 ÁLL  
LEGKÖZELEBB ÖNHÖZ?
AZ ÖNKIFEJEZÉS ESZKÖZEI  VOLVO V60 | 20

Amikor eldöntötte, hogy a Volvo V60-at választja – ehhez a döntéshez 
csak gratulálni tudunk –, és már az ideális motort is kiválasztotta, az 
opciók és tartozékok hosszú listája még mindig számtalan lehetőséget 
kínál. Hogy megkönnyítsük a döntést, összeállítottunk négy gyári fel-
szereltség-csomagot, amelyek között a kifinomult elegancia és a spor-
tos dinamizmus hívei is megtalálják a kedvükre valót. És ha valami még 
hiányzik, a csomagok további egyedi opciókkal is kiegészíthetők. 

+ KINETIC
Tartalma az alapfelszereltségen felül:

16" Oden könnyűfém keréktárcsák (T6 motor esetén 17" Balder) | Króm-
keretes műszerek (T6 motor esetén) | Belülről gombbal zárható utastér, 
visszajelző LED-del az első utas ajtaján | Bőrbevonatú kormánykerék | Bőr-
bevonatú váltógomb | Megvilágított piperetükör a vezető oldalán | Sebes-
ségrögzítő (Tempomat) | Textilszőnyeg garnitúra | Többfunkciós kormány

+ MOMENTUM
Tartalma a Kinetic felszereltségen felül:

17" Pandora könnyűfém keréktárcsák | Elektromosan behajtható visszapil-
lantó tükrök talajmegvilágító lámpákkal | Esőérzékelős ablaktörlő automa-
tikus alagút-világítással | Krómhatású dekorbetét az ablakkereteknél | Par-
kolóradar hátul | Alumínium küszöbvédő a csomagtérajtónál | Bluetooth® 
kapcsolat | Bőrbevonatú kormány selyemfényű ezüst betéttel | Grafit 
alumínium díszítő betétek | High Performance audiorendszer | Krómozott 
klímavezérlő gombok | Önműködően elsötétedő belső visszapillantó tükör | 
Tylösand textil/T-Tec kárpit 

+ SUMMUM
Tartalma a Momentum felszereltségen felül:

17" Rex könnyűfém keréktárcsák | Krómdíszítések az első lökhárítónál | 
Tetősín (ezüst) | Bőr/vinyl kárpit | Digitális műszeregység | Elektromosan 
állítható vezetőülés ülés- és tükörmemóriával | Hátsó kartámasz pohártartó-
val és tároló rekesszel 

R-DESIGN
A Kinetic, Momentum és Summum modellváltoza-
tokhoz egyaránt rendelhető. Tartalma:

Sportfutómű | 18" Ixion könnyűfém keréktárcsák | Dupla polírozott kipufo-
gócső vég | Egyedi R-Design hátsó légterelő (kivéve D2 és T3 motorok) | 
Egyedi R-Design orrkiképzés | LED-es nappali menetjelző lámpák (R-De-
sign) | Matt króm színű külső tükörházak | R-Design hűtőmaszk | Bőrbevo-
natú sport váltógomb | Háromküllős, perforált bőr bevonatú kormánykerék, 
fém R-Design emblémával | R-Design alubetétek | R-Design digitális mű-
szeregység | R-Design nubuk/textil/bőr kárpit, az első üléstámlákon hímzett 
R-Design emblémával | R-Design sport pedálok | R-Design textilszőnyeg 
garnitúra | Rozsdamentes acél küszöbdíszítés R-Design emblémával | 
Sötétszürke tetőkárpit

V60 
Alapfelszereltség:

City Safety koccanásgátló rendszer | Dinamikus menetstabilizáló rendszer (DSTC) | Függönylégzsákok 
(IC) | Hárompontos automata biztonsági öv valamennyi ülésen, az övek becsatolására figyelmeztető 
rendszerrel | Intelligens vezetőtájékoztató rendszer (IDIS) | ISOFIX rögzítőpontok hátul | Kanyarstabi-
litás-fokozó (CTC) | Oldallégzsákok az első üléstámlákban | Ostorcsapás-nyaksérülés elleni védelem 
az első üléseken (WHIPS) | Vezető- és utasoldali frontlégzsák | Elektromos rögzítőfék | Fényszóró 
magasságállítás | Start/Stop automatika (D2, D3 és D4 manuális és automata váltóval is, D5, T3 és T4 
manuális váltóval) | 16" acél keréktárcsák | LED-es nappali menetjelző lámpák | Távvezérlésű központi 
zár | 12 V csatlakozó az első üléseknél | 40/20/40 arányban osztott hátsó üléstámla | Csomagtérroló | 
Dupla pohártartó (elöl) | Elektronikusan vezérelt légkondicionáló (ECC) szellőzőrácsokkal a B oszlop-
ban | Fedélzeti számítógép (Info-center) | Fekete díszítő betétek | Külső hőmérő | Külső műsorforrás 
(AUX) bemenet | Megvilágított piperetükör az utas oldalán | Mellbystrand szövetkárpit | Performance au-
diorendszer CD lejátszóval | Sensus járművezérlő rendszer a középkonzolban elhelyezett 5 colos színes 
képernyővel | Gumijavító készlet



ÚJ VOLVÓJA MÁSODIK OTTHONA LESZ.  
RENDEZZE BE SAJÁT ÍZLÉSE SZERINT

TESTRE SZABOTT BELSŐ TÉR

A Volvo V60-nál a kényelmes és elegáns utastér 
magától értetődő. Akárcsak a precíz kivitelezés. 
A szellőzőrácsok selyemfényű króm keretétől az 
ajtóoszlopok finom szövetkárpitjáig minden a mi-
nőség jegyében készült. Legújabb komfort ülése-
inkhez textil, Tylösand T-Tec/textil vagy bőrkárpitot 

választhat, és ha a legendás Volvo kényelem mel-
lett az éles kanyarokban maximális oldaltámaszt 
szeretne, akár sport bőrkárpittal borított kagylósí-
tott sportüléseket is rendelhet. És ha már a sportos 
kanyaroknál tartunk, a kormányra szerelt váltókap-
csolókkal bármikor átveheti az automata sebesség-

váltó irányítását, és akár a kormány elengedése 
nélkül is könnyen válthat a fokozatok között. Ha 
egyszer kipróbálja, élni sem tud majd nélküle. De 
nemcsak a kanyarokban fogja ritkábban elengedni 
a kormányt: a fűthető kormánykerék a fagyos, téli 
reggeleken kellemesen felmelegíti a hidegben 

elgémberedett kezét. Igaz, a szélvédőt már nem 
kell kapargatni, mert az üvegbe épített miniatűr 
fűtőszálak percek alatt leolvasztják róla a jeget. 
Eközben Önnek nincs más dolga, mint hátradőlni 
(a szintén fűthető) ülésben, és csodálni a digitális 
műszerfal látványos grafikáját és élénk színeit. 
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SötétszürkeGrafit alumíniumFa AlumíniumFekete fa 
(csak a hibrid modellváltozatnál)

DÍSZÍTŐ BETÉTEK

Acélszürke/sötétszürke sport bőr 
kárpit (K36R), fekete belső burkola-
tok, sötétszürke tetőkárpit

Sötétszürke sport bőr kárpit (K301),
fekete belső burkolatok,  
világosszürke tetőkárpit

Bézs bőr/vinyl kárpit (K10P),
fekete belső burkolatok,  
bézs tetőkárpit

Bézs sport bőr kárpit (K312),
homokszínű belső burkolatok,  
bézs tetőkárpit

Acélszürke/sötétszürke sport bőr 
kárpit (K30R),fekete belső burkola-
tok, világosszürke tetőkárpit

Sötétszürke bőr/vinyl kárpit (K161),
fekete belső burkolatok,  
sötétszürke tetőkárpit

Bükk/sötétszürke sport bőr kárpit 
(K363), fekete belső burkolatok, 
sötétszürke tetőkárpit

Bézs sport bőr kárpit (K36P),
fekete belső burkolatok,  
sötétszürke tetőkárpit

Bézs bőr/vinyl kárpit (K112),
homokszínű belső burkolatok,  
bézs tetőkárpit

Bükk/sötétszürke sport bőr kárpit 
(K303), fekete belső burkolatok, 
világosszürke tetőkárpit

Bézs sport bőr kárpit (K30P),
fekete belső burkolatok,  
bézs tetőkárpit

Bézs bőr/vinyl kárpit (K16P),
fekete belső burkolatok,  
sötétszürke tetőkárpit

Fekete/sötétszürke Tylösand T-Tec/
textil kárpit (K601), fekete belső bur-
kolatok, világosszürke tetőkárpit

Fekete Mellbystrand szövetkárpit (K001),
fekete belső burkolatok, világosszürke tetőkárpit

Fekete/sötétszürke Tylösand T-Tec/textil kárpit (K661),
fekete belső burkolatok, sötétszürke tetőkárpit

Sötétszürke bőr/vinyl kárpit (K101),
fekete belső burkolatok, világosszürke tetőkárpit

Sötétszürke sport bőr kárpit (K361),
fekete belső burkolatok, sötétszürke tetőkárpit

KÁRPITOK – TYLÖSAND T-TEC/TEXTIL

KÁRPIT – MELLBYSTRAND TEXTIL

KÁRPITOK – BŐR/VINYL VOLVO V60 | 25KÁRPITOK – SPORT BŐR



Titania 8×18", Diamond cut/magas fényű fekete

KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSÁK VOLVO V60 | 27

Inscription Bor 8×19" 
Diamond cut/matt szürke

Artio 8×19" 
Diamond cut/matt fekete

Inscription Bor 8×19" 
Diamond cut/magas fényű fekete

Modin 7,5×18" 
Diamond cut/magas fényű fekete

Pandora 7×17" 
ezüstszínű

Ymir 8×18" 
világosszürke

Modin 8×18" 
Diamond cut/matt szürke

Sleipner 8×18" 
fekete króm

Modin 8×18" 
Diamond cut/matt bronz

Sadia 8×17" 
ezüstszínű

Rex 7×17" 
magas fényű ezüst

Oden 7×16" 
ezüstszínű

Freja 8×18" 
Diamond cut/matt sötétszürke

Thia 8×17" 
ezüstszínű  

(csak a hibrid modellváltozatnál)

Freja 8×18" 
Diamond cut/világosszürke



Inna egy jó erős feketét? Vagy sürgősen 
virágot kell vásárolnia? Netán szállást keres 
egy idegen városban? A Sensus Connected 
Touch Volvo világhálóval autójából elérheti a 
Google keresőt, és percek alatt rátalálhat a 
keresett információra. Ha már megvan a cím, 
a találatot néhány gombnyomással beviheti 
az integrált iGo online navigációs programba, 
amely ezután könnyen értelmezhető vizuális és 
hangutasításokkal segítve elvezeti a célhoz. 

A Sensus Connected Touch Volvo világháló 
emellett hangvezérléses Spotify™ zenei 
streaming szolgáltatást* is magában foglal. 
Csak ki kell mondania a szám címét, és az 
audiorendszeren máris megszólal a keresett 
zene (a rendszer a csatlakoztatott USB leját-
szókon, okostelefonokon és táblagépeken 
tárolt számokat is felismeri). Ha pedig inkább 
rádiót hallgatna, az interneten keresztül a világ 
szinte bármelyik állomására ráhangolhat. 

Az érintőképernyőn elérhető a Facebook, 
a Twitter és természetesen emailjeit is elolvas-
hatja. A mobil internet kapcsolatot a kesztyű-
tartóba rejtett USB aljzathoz csatlakoztatott 
3G/4G USB stick, vagy egy Wi-Fi hotspot 
szolgáltatást nyújtó okostelefon biztosítja. 
USB stick használata esetén a rendszeren is 
beállítható a Wi-Fi elérés, így az autó utasai 
számítógépükkel, táblagépükkel vagy okoste-
lefonjukkal menet közben is netezhetnek.

A V60 JÓL IGAZODIK  
AZ ÖN ÉLETMÓDJÁHOZ

KELTSEN HATÁROZOTT BENYOMÁST 
Válasszon matt ezüst első alvázvédő lemezt és 
matt ezüst küszöbvédőt (fent), hátulra pedig 
matt szürke légterelőt beépített kipufogócső-
végekkel (jobbra). Vagy mit szólna a matt bronz 
alvázvédő lemez, matt bronz küszöbvédő és a 
matt bronz Diamond cut könnyűfém keréktár-
csák kombinációjához (lent)?

AZ ÖN AUTÓJA, AZ ÖN ÍZLÉSE SZERINT
A V60-hoz tervezett külső dizájncsomaggal 
még egyedibbé és dinamikusabbá teheti autó-
ja megjelenését. A csomag elemei matt bronz, 
matt ezüst és matt szürke színben rendelhetők. 

TARTOZÉKOK  VOLVO V60 | 28

Egy új Volvo vásárlása önmagában is nagy élmény. Hát még akkor, ha 
ezt az új Volvót egyedi igényei szerint alakíthatja ki. Erre szolgálnak a 
V60-hoz kínált eredeti, gyári tartozékok, amelyekkel még inkább saját 
életmódjához igazíthatja autóját. Ha például gyakran indul hosszú autós 
kirándulásra a család, a hátsó szórakoztató rendszer még a legkisebbek 
figyelmét is leköti. Az első fejtámlákba épített 8 colos képernyőkön DVD 
lemezen, SD kártyán vagy külső MP3 lejátszón tárolt filmeket is nézhet-
nek a hátul ülő utasok – és észre sem veszik, hogy közben megérkeztek.

TOVÁBBI TARTOZÉKOK A VOLOCARS.HU HONLAPON
*A Spotify Magyarországról egyelőre nem elérhető.



Szeretjük, ha Ön elégedett. Ha úgy érzi, hogy a dolgok jobban, egyszerűbben és gyorsabban 
mennek, mint várta. Mert ha a Volvo mellett dönt, az autózás egyik legkényelmesebb és leg-
gondtalanabb módját választja. A finanszírozás, a biztosítás, a szervizelés, a gumicsere vagy 
az autómosás nem feltétlenül az autózás legélvezetesebb elemei – ezért ezeket bízza nyu-
godtan ránk, és máris egyszerűbb és kényelmesebb lesz az élete. Volvo márkakereskedője 
teljes körű szolgáltatással áll rendelkezésére – mindig úgy, ahogy az Önnek a legmegfele-
lőbb. Ahogy autója, úgy mi is mindig igazodunk az Ön életmódjához.

VÁSÁRLÁS ÉS FINANSZÍROZÁS:
• Gyári és kiterjesztett garancia
• Finanszírozás
• Lízing
• Biztosítás
• Szervizszolgáltatási szerződés

SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS
• Volvo szerviz 2.0
• Szoftver frissítések
• Autóbérlés
•  Gumiszerelés és -javítás,  

téli/nyári gumik tárolása
• Klíma javítás és karbantartás
• Javítási munkák
• Volvo karosszériajavítás
•  Classic szerviz  

(5 évnél idősebb Volvók részére)

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
•  Volvo Assistance  

(új Volvo 3 éves koráig  
díjmentes, később  
évente hosszabbítható)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AZ INTERNETEN: VOLVOCARS.HU

ÖNÉ AZ  
AUTÓZÁS ÖRÖME.  

A TÖBBIT BÍZZA RÁNK
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TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: 
VOLVOCARS.HU

TÉNYEK ÉS SZÁMOK

T6 AWD T5

Motor Hathengeres, soros elrendezésű 
benzinmotor osztott bemenetű 
turbófeltöltővel, 2953 cm3

Négyhengeres, soros elrendezé-
sű benzinmotor turbófeltöltővel, 
1999 cm3

Erőátvitel Hatfokozatú Geartronic  
sebességváltó

Hatfokozatú Powershift automata 
sebességváltó

Fogyasztás, vegyes ciklusban 10,2 l/100 km 8,2 l/100 km

CO2 kibocsátás 237 g/km 192 g/km

Legnagyobb teljesítmény 224 kW (304 LE)  
5600/min fordulatnál

177 kW (240 LE)  
5500/min fordulatnál

Legnagyobb nyomaték 440 Nm  
2100–4200/min fordulatnál

320 Nm  
1800–5000/min fordulatnál

Gyorsulás, 0–100 km/h 6,0 s 7,7 s

Végsebesség 250 km/h 230 km/h

Üzemanyagtartály térfogata 67,5 l 67,5 l

Környezetvédelmi besorolás Euro 5 (2011) Euro 5 (2011)

T4 T4F Flexifuel T3

Motor Négyhengeres, soros elrendezé-
sű benzinmotor turbófeltöltővel, 
1596 cm3

Négyhengeres, soros elrendezé-
sű benzin/bioetanol üzemű motor 
turbófeltöltővel, 1596 cm3

Négyhengeres, soros elrendezé-
sű benzinmotor turbófeltöltővel, 
1596 cm3

Erőátvitel Hatfokozatú kézi vagy hatfokoza-
tú Powershift automata váltó

Hatfokozatú kézi vagy hatfokoza-
tú Powershift automata váltó

Hatfokozatú kézi vagy hatfokoza-
tú Powershift automata váltó

Fogyasztás, vegyes ciklusban, kézi/automata 6,6/7,2 l/100 km 7,0/7,2 l/100 km 6,0/7,2 l/100 km

CO2 kibocsátás, kézi/automata 153/167 g/km 162/167 g/km 139/167 g/km

Legnagyobb teljesítmény 132 kW (180 LE)  
5700/min fordulatnál

132 kW (180 LE)  
5700/min fordulatnál

110 kW (150 LE)  
5700/min fordulatnál

Legnagyobb nyomaték 240 Nm  
1600–5000/min fordulatnál

240 Nm  
1600–5000/min fordulatnál

240 Nm  
1600–4000/min fordulatnál

Gyorsulás, 0–100 km/h, kézi/automata 8,5/9,2 s 8,5/9,2 s 9,6/10,4 s

Végsebesség, kézi/automata 220/220 km/h 220/220 km/h 200/205 km/h

Üzemanyagtartály térfogata 67,5 l 67,5 l 67,5 l

Környezetvédelmi besorolás Euro 5 (2011) Euro 5 (2011) Euro 5 (2011)




