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Innovatie voor 
mensen

Made by Sweden.

Bij Volvo Cars zijn we voortdurend op zoek naar innovaties om uw 
leven aan genamer te maken. Elke auto, elke technologie en elk 
ontwerp is het resultaat van een heldere visie: mensen vooropstellen 
bij alles wat we doen. Die visie heeft ons altijd gedreven en vindt zijn 
oorsprong in Zweden, een land dat mensen ziet als individuen en dat 
conventies uitdaagt. Een cultuur met een rijke designtraditie en een 
unieke kijk op de wereld.

Onze visie heeft geleid tot innovaties als de driepuntsgordel en 
zijairbags – uitvindingen die levens redden en de autogeschiedenis 
hebben herschreven. En met onze nieuwe generatie modellen zet-
ten we die traditie voort. We combineren Scandinavisch design met 
eigentijdse Zweedse luxe voor een nóg rijkere ervaring. Intuïtieve 
Sensus-technologie maakt het leven eenvoudiger en zorgt dat u 
verbonden blijft met de wereld. De nieuwste Drive-E-motoren bieden  
een solide evenwicht tussen responsief vermogen en ultieme effi-
ciëntie. En onze IntelliSafe-innovaties ondersteunen u bij uw rit, 
helpen aanrijdingen te voorkomen en beschermen u als het onver-
hoopt toch misgaat.

Wij begrijpen wat voor mensen belangrijk is. Het is de basis van  
al onze innovaties. Innovaties die levens beter maken.

Bij Volvo Cars ontwerpen we onze auto’s rondom u.
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VOLVO V60

De V60 helpt u alles uit het leven te halen, wat u ook doet. Het is 
een auto waarin u zich bijzonder voelt en die vreugde, comfort en 
schoonheid biedt. Een auto voor mensen die houden van de veelzij-
digheid van een Estate maar ook van een boeiende rit.

Het begint met het standaard Dynamic Chassis, dat ontworpen is 
om u een responsief gevoel van controle achter het stuur te geven.

Onze Drive-E motoren combineren responsieve prestaties met een 
laag brandstofverbruik en lage uitstoot. Met hun lichte constructie, 
wrijvingsarme technologie en geavanceerde transmissies halen ze 
alles uit elke druppel brandstof.

Van binnen combineert de V60 het bedieningsgemak van Volvo 
met een kalme, serene atmosfeer. Onze stoelen zijn beroemd om 
hun comfort sinds we de unieke stap hebben gezet om ergonomen 
in te schakelen bij de ontwikkeling ervan. De huidige generatie is 
het jongste voorbeeld van deze revolutionaire aanpak. Onze onder-
steunende, comfortabele stoelen zorgen dat u zelfs na de langste 
rit fris en ontspannen arriveert.

Met Sensus, onze manier om u met uw Volvo en de wereld om u 
heen te verbinden, beschikt u op een intuïtieve, natuurlijke manier over 
de nieuwste technologie. Voor de V60 betekent dit hoogwaardige 
displays en eenvoudige bedieningsknoppen die het leven eenvoudiger 
maken, en de optie van eersteklas audiosystemen en internetconnec-
tiviteit, zodat u ook onder weg verbonden bent met uw digitale wereld.

Zowel van binnen als buiten belichaamt de V60 het beste  
in Scandinavisch design. U ziet het in het elegante, opgeruimde 
interieur, met zijn aantrekkelijke mix van moderne materialen en 
traditioneel vakmanschap; in de kalme, zelfverzekerde uitstraling van 
de V60 op de weg. Elegant, veelzijdig en opvallend anders: de V60  
is ontworpen rondom uw leven. Het is een auto waarin u zich elke 
dag opnieuw goed voelt.
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VOLVO V60

VOLVO V60
Waarom uw rijplezier opgeven  

omdat u spullen vervoert?

De Volvo V60 is een fraaie, evenwichtige combinatie van dynamiek, 
stijl en veelzijdigheid.

Op bochtige wegen geniet u van de strakke respons van een 
goed uitgebalanceerd chassis. Tijdens langere ritten houdt het ont-
spannen comfort van uw V60 u en uw passagiers urenlang fris. En in 
uitdagender verkeerssituaties, zoals in de stad, zorgt een scala aan 
ondersteunende technologieën voor een ontspannen, beheerste rit.

Het wendbare karakter van uw V60 wordt versterkt door zijn looks. 
De gespierde schouders, de opvallende voorkant met de geavan-
ceerde koplampen, de slanke, coupéachtige daklijn en de krachtig 
vormgegeven achterkant met zijn kenmerkende achterverlichting 
vormen samen een sterke persoonlijkheid op de weg. Van binnen 
zorgt het sublieme interieur voor een kalme maar verkwikkende 
omgeving die zorgt voor een uniek gevoel van welbehagen. Precies 
zoals u van een Scandinavisch meesterwerk verwacht.

Voor de meer praktische kant van het leven is er slimme veelzij-
digheid ingebouwd, zoals een 430 liter laadruimte en een driedelige 
rugleuning met 40/20/40-indeling. U vervoert eenvoudig zowel 
mensen als spullen zonder in te leveren op comfort of veiligheid. Voeg 
daar onze reeks uiterst efficiënte Drive-E motoren aan toe – zoals de 
Twin Engine plug-in hybrids – en onze Sensus-technologie, die uw 
Volvo met de rest van de wereld verbindt, en de V60 is de perfecte 
aanvulling op uw leven, hoe u dat ook heeft ingericht. Het is uw  
sportwagen, en hij is die naam meer dan waard.

T5 | Summum 
 714 Osmium Grey metallic

_0057V_V60_MY18_5_NLnl.indd   4 2017-11-02   08:48



_0055J_V60_MY18_5_V2.indd   5 2017-11-01   10:15

EXTERIEUR DESIGN | 5

“Het is uw Volvo V60, en hij is die naam meer dan waard.”
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VOLVO V60

“De auto bezit een schoonheid die – zoals veel hedendaags  
Scandinavisch design – is geworteld in de natuur.”

_0057V_V60_MY18_5_NLnl.indd   6 2017-11-02   08:48



_0055J_V60_MY18_5_V2.indd   7 2017-11-01   10:15

EXTERIEUR DESIGN | 7

D5 Twin Engine | R-Design (niet leverbaar)  
720 Bursting Blue metallic | Ixion 8×18-inch  
Matt Black Diamond Cut lichtmetalen velgen

LEES MEER OP VOLVOCARS.NL

HOE ONTSTAAT  
EEN MOOIE ESTATE?

Het ontwerp.

Wie naar de V60 kijkt, ziet een fraaie combi natie van veelzijdigheid 
en prestaties. “De V60 dankt zijn uitstraling aan zijn gefocuste, doel-
gerichte koplampen”, vertelt onze Senior Exterior Designer Peter 
Reuter berg. “We dachten bij het ontwerpen van het gezicht van de 
auto aan de ogen van een wolf. De V60 heeft een zelfverzekerde, 
geconcentreerde blik, als van een sterk dier.” Onze ontwerpers heb-
ben de daklijn en achterramen schuin laten aflopen voor een nog 
groter coupéachtig effect. Intussen benadrukken de geschulpte 
oppervlakken op de motorkap de klassieke V-vorm van Volvo met 
de doelgerichte frons die doorloopt tot aan de koplampen. De auto 
bezit een schoonheid die – zoals veel heden daags Scandinavisch 
design – is geworteld in de natuur. “Die strakke oppervlakken en 
contouren geven hem een typisch Scandi navische uitstraling”, zegt 
Reuterberg. “De manier waarop de oppervlakken plotseling van vorm 
veranderen, is geïnspireerd op opgewaaide sneeuw in het Zweedse 
land schap. Het is een combinatie van zachte vormen en scherpe 
onderbrekingen.” Ook de sterke schouders zijn onmiskenbaar Volvo, 
net als de expressieve grille met de iconische Volvo-diagonaal. Ze 
benadrukken de zelfver zekerde look van de auto. De hele wereld 
mag het weten: hij is er trots op een Volvo te zijn.
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VOLVO V60

U hoeft niet langer uw handen van het stuur te halen bij het manueel  
schakelen: voortaan maakt u eenvoudig gebruik van onze optionele schakel-
paddles. Zo houdt u volledig de controle met beide handen aan het stuur. 
En sneller schakelen staat ook garant voor een meer responsieve rit,  
wanneer u daarvoor in de stemming bent.

T5 | Summum 
Offblack Sport Leder in Anthracite Black-interieur, met  

Charcoal-hemelbekleding K361 | Piano Black Wood-inleg

HET VOORUITZICHT VAN EEN PERFECTE RIT.

Het interieur is ontworpen rondom u, de bestuurder. Neem plaats 
op de bestuurdersstoel en voel de volledige controle dankzij het licht 
naar u toe hellende dashboard. Voor het idee van één rond instrument 
geflan keerd door twee kleinere wijzerplaten lieten we ons inspireren 
door motorfietsen. Daarna hebben we zorgvuldig het driespaaks 
stuurwiel ontworpen als fysieke link tussen uw auto en de weg.

Maar waar u zit, is al even belangrijk. Volvo Cars is er trots op 
stoelen te ontwerpen die niet alleen comfortabel zijn, maar ook 
superieure ondersteuning bieden, zodat u aan het eind van uw rit 
nog even ontspannen en fris bent als aan het begin. Onze sport-
stoelen zijn niet alleen fraai, maar in lijn met onze blijvende focus 
op ergonomisch ontwerp zorgen de zijsteunen van uw dijen tot uw 
schouders dat u ook bij het strakkere bochtenwerk stevig op uw 
plaats blijft.

En omdat het een Volvo is, hebben we de stoelen zodanig ontworpen 
dat ook uw passagiers van de rit genieten. Iedereen reist eersteklas, 
en met het tweetraps geïntegreerde verhoogde zitkussen rijden ook 
kinderen ouder dan 3–4 jaar veilig en comfortabel mee in de juiste 
positie.

Natuurlijk streven wij ook naar een schoner klimaat in uw auto. Als 
onderdeel van CleanZone zijn alle materialen in uw Volvo-interieur 
hypoallergeen en stoten ze geen schadelijke gassen uit. CleanZone 
omvat daarnaast een zeer effectieve stof- en pollenfilter. U kunt zelfs 
nog verder gaan met ons Interior Air Quality System. Dit systeem 
maakt gebruik van een actief koolstoffilter om schadelijke gassen 
en deeltjes te weren, zodat alle inzittenden zelfs in vervuilde steden 
kunnen genieten van frisse lucht in de auto.
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INTERIEUR DESIGN | 9

“Het interieur is ontwikkeld rondom u, de bestuurder.”
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VOLVO V60

De intuïtieve manier om contact  
te maken met uw auto.

Volvo Sensus is onze totaalaanpak die zorgt dat u verbonden bent 
met uw auto en de wereld om u heen. Zo bent u steeds online, ook 
onderweg. Met Sensus Connect verandert u het 7-inch scherm in 
het dashboard in een online infotainmentsysteem. Sensus Connect 
geeft ook toegang tot online basiskaarten en routeplanning. En wilt 
u gebruikmaken van navigatiehulp, 3D-weergave en navigatie apps, 
dan is er Sensus navigatie. Voor ultieme connectiviteit is er Volvo On 
Call. Hiermee beschikt u over een 3G-verbinding met uitstekende 
ontvangst via de geïntegreerde dakantenne, zodat u voor al uw appa-
ratuur een Wi-Fi hotspot kunt creëren.

Ook een ultieme geluidservaring hoort bij Sensus. We hebben 
daarom samen met Harman Kardon® een state-of-the-art Premium 
Sound-systeem ontwikkeld. De versterker, met twaalf hifiluidsprekers, 
is voorzien van Dirac Live®, de nieuwste generatie versterkingssoft-
ware. Met zijn realistische podium sound en versterkte bas beschikt u 
over een geluidssysteem waarmee alle inzittenden profiteren van een 
unieke geluid servaring en dat eenvoudig kan worden aangesloten op 
externe mediaspelers.

Een ander snufje is ons digitale bestuurdersdisplay. Hierop vindt 
u niet alleen alles wat u nodig heeft zonder te worden overladen 
met gegevens, met de drie achtergrondmodi Elegance, Eco en 
Performance kunt u ook het uiterlijk van het dashboard en de inter-
face aanpassen aan uw rijwensen. De fysieke bedieningselemen-
ten, zoals onze zwevende middenconsole met de iconische ‘manikin’ 
klimaatregelingsknoppen, zijn opnieuw een voorbeeld van Scandi-
navisch design dat al even functioneel als fraai is. En dan is er onze 
opvallende, verlichte versnellingspook voor bepaalde automaten,  
die subtiel gloeit voor net dat beetje extra sfeer tijdens uw nachte-
lijke ritten.

T5 | Summum 
467 Magic Blue metallic | Portia 8×19"  

Diamond Cut/Silver lichtmetalen velgen
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SENSUS | 11

“Sensus maakt de interactie met uw auto intuïtief.  
U bent onderweg, maar niet offline.”

LEES MEER OP VOLVOCARS.NL
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VOLVO V60
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Volvo On Call. Maak uw leven eenvoudiger. Ervaar een wereld 
waarin u met uw Volvo bent verbonden via de Volvo On Call app.

Volvo On Call is uw digitale sleutel tot een serie slimme toepas-
singen die uw leven eenvoudiger en het rijden in een Volvo nog leu-
ker maken. Een aantal toepassingen is direct te gebruiken, andere 
worden later geïntroduceerd. Volvo On Call verbindt uw Volvo met 
de rest van de wereld en zorgt dat u uw auto op afstand kunt bedie-
nen. Met de parkeerverwarming van de motor verwarmt en ontdooit 
u uw auto op afstand. Zo begint u ook op een koude morgen uw dag 
comfortabel. Als het warm is, gebruikt u Volvo On Call om uw auto 
te koelen, zodat deze de perfecte temperatuur heeft als u klaar bent 
om te vertrekken. Controleer of u uw auto hebt vergrendeld en doe 
het alsnog, of creëer een wifi-hotspot zodat u en uw passagiers met 
internet verbonden blijven.

Plan uw route thuis en stuur de bestemming alvast naar uw auto. 
Als u klaar bent om te vertrekken, is uw navigatiesysteem dat ook. 
Het synchroniseert met uw agenda, herinnert u aan uw afspraken 
en vertelt u hoe u daar kunt komen.

Volvo On Call is compatibel met uw smartphone, iPad®, PC’s of 
tablets met Windows 10, en draagbare apparaten zoals de Apple 
Watch – met Microsoft Band 2 kunt u zelfs stembediening gebrui-
ken om bepaalde commando’s naar de auto te sturen. Mocht u 
wegenhulp of noodhulp nodig hebben, dan verbindt Volvo On Call u 
rechtstreeks met het Volvo Service Centre. Als uw auto-alarm wordt 
geactiveerd, geeft Volvo On Call een seintje aan het Volvo Service 
Centre dat contact met u opneemt. Als uw auto gestolen wordt, dan 
helpt Volvo On Call de politie om hem te terug te vinden.

Het display toont uw brandstofniveau, registreert de gegevens 
van een rit en vertelt u wanneer uw Volvo een beurt moet krijgen. 
Nog een voorbeeld van hoe Volvo Cars innovaties ontwikkelt met de 
mens als uitgangspunt, om uw leven nog beter te maken.

T5 | Summum 
467 Magic Blue metallic | Portia 8×19"  
Diamond Cut/Silver lichtmetalen velgen

SENSUS | 13

LEES MEER OP VOLVOCARS.NL

_0057V_V60_MY18_5_NLnl.indd   13 2017-11-02   08:48



_0055J_V60_MY18_5_V2.indd   14 2017-11-01   10:15

VOLVO V60

Intuïtieve veiligheid van Volvo Cars. 
Voor u en iedereen om u heen.

Bij Volvo Cars zit veiligheid in ons DNA. We hebben een aantal 
van ‘s werelds meest baanbrekende levensreddende technologieën 
ontwikkeld, zoals de driepuntsgordel, een van de belangrijkste  
innovaties in het verkeer ooit.

Maar we willen meer. Onze visie is dat in 2020 niemand nog ern-
stig gewond raakt of komt te overlijden in een nieuwe Volvo.

IntelliSafe is onze aanpak voor een harmonieuzer relatie tussen 
auto’s en mensen. Zo hebben we uw Volvo uitgerust met slimme, 
intuïtieve innovaties voor een veilige rit. De IntelliSafe-technologieën 
beschermen niet alleen de inzittenden, we denken ook aan iedereen 
daarbuiten. Bijvoorbeeld met een technologie die helpt voetgangers 
en fietsers te detecteren.

Bij snelheden tot 50 km/u houdt City Safety Collision Avoidance 
een oogje op de weg vóór u en remt automatisch wanneer u een 
voorligger dreigt te raken. Voor ondersteuning bij hogere snelheden 
geeft Collision Warning met Auto Brake en Pedestrian en Cyclist 
Detection een waarschuwing als u te dicht bij een voertuig komt en er 
een aanrijding dreigt – zowel overdag als ‘s nachts. Overdag reageert 
het systeem ook als zich een voetganger op uw pad bevindt of als er 
verderop een fietser voor u rijdt. Waar nodig remt uw auto automa-
tisch af om een aanrijding te voorkomen of de gevolgen te beperken.

Lane Departure Warning of Lane Keeping Aid helpt u op uw 
rijstrook te blijven en waarschuwt of grijpt in wanneer u onbedoeld 

over de markering rijdt. En Driver Alert herinnert u eraan om even te 
pauzeren zodra uit uw rijgedrag blijkt dat u moe wordt.

Onze IntelliSafe-technologieën bieden ook ondersteuning bij uw 
dagelijkse ritten. Road Sign Information informeert over de geldende 
snelheidslimiet en andere belangrijke borden onderweg. In het don-
ker rijdt u met Active High Beam altijd met grootlicht voor optimaal 
zicht zonder andere weggebruikers te verblinden. En voor een meer 
ontspannen rit bewaakt Adaptive Cruise Control uw ingestelde snel-
heid en de afstand tot uw voorligger. In langzaam rijdend stadsver-
keer houdt Queue Assist automatisch de ingestelde afstand tot uw 
voorligger vast – vanuit stilstand tot 30 km/u. Ons BLIS™-systeem 
helpt u voertuigen in uw dode hoek vroegtijdig te detecteren, terwijl 
Cross Traffic Alert het eenvoudiger maakt om achteruit weg te rijden 
uit krappe parkeervakken met beperkt zicht.

En omdat we weten dat u graag rijdt, zorgen onze actieve Intelli-
Safe- technologieën als Electronic Stability Control voor rijstabiliteit 
onder alle omstandigheden zonder dat u hoeft in te leveren op uw 
rijplezier. We willen u eenvoudig de meest menselijke rijervaring bie-
den, op uw voorwaarden. En we willen mensen beschermen – zowel 
in als rond uw Volvo.

Licht in de duisternis. Rijden in het donker is zojuist een stuk aangenamer en veiliger 
geworden. Met Permanent Adaptief Grootlicht rijdt u voortdurend met grootlicht. Schakelen 
tussen dimlicht en grootlicht hoeft niet meer. Zodra u een tegenligger nadert of auto inhaalt, 

dimt het systeem alleen datgene wat nodig is om verblinding te voorkomen – terwijl u nog 
altijd profiteert van een goed verlichte weg. Deze intelligente technologie herkent zelfs voet-

gangers en fietsers zodat ook zij niet worden verblind. En zodra u een stad binnenrijdt,  
wordt het grootlicht uitgeschakeld.
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INTELLISAFE | 15

“Onze visie is dat in 2020 niemand nog ernstig  
gewond raakt of komt te overlijden in een nieuwe Volvo.”

T5 | Summum 
467 Magic Blue metallic | Portia 8×19"  
Diamond Cut/Silver lichtmetalen velgen
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VOLVO V60

Omdat ook andere weggebruikers ons dierbaar zijn, houden  
Pedestrian en Cyclist Detection met Full Auto Brake in de gaten  
of er mensen op uw pad lopen of in uw rijrichting fietsen. Kunt u  
niet op tijd remmen, dan doet het systeem het voor u.

In de stad kan City Safety voorkomen dat u op uw voorligger botst 
zodra deze plots stopt of vertraagt. Dit geavanceerde Intelli Safe- 
systeem remt auto matisch om aanrijdingen te voorkomen bij snel-
heden tot 50 km/u. Een ongeval kan volledig worden ver meden bij 
snelheidsverschillen tot 15 km/u.
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INTELLISAFE | 17

Ons BLIS™-systeem waarschuwt met behulp van radar sensoren zodra een 
voertuig te dichtbij is of op de naastgelegen rijstrook in uw dode hoek rijdt.  
Zo weet u wanneer u veilig van rijstrook kunt wisselen.

Wanneer u uit een krappe parkeerplek achteruit rijdt, let Cross Traffic Alert 
voor u op de voertuigen die u niet kunt zien.

T5 | Summum 
467 Magic Blue metallic | Portia 8×19"  

Diamond Cut/Silver lichtmetalen velgen
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VOLVO V60

Meer genieten. Minder verbruiken.

Drive-E is meer dan onze nieuwe generatie zuinige motoren: het is 
onze totaalaanpak voor efficiënt rijden. En hoewel we blijven streven 
naar slimme, innovatieve technologieën om de impact van onze auto’s 
op het milieu te verlagen, verliezen we nooit uw rijplezier uit het oog. 
Kortom, wij vinden dat vermogen en subliem rijgedrag perfect kunnen 
samengaan met efficiency en lage CO2-emissiewaarden.

Onze serie Drive-E motoren bestaat uit zeer zuinige 4-cilinder 
benzine- en dieselmotoren. We hebben deze lichte, wrijvingsarme 
krachtpatsers met turbocompressor gecombineerd met Geartronic™, 
onze gloednieuwe zes- of achttrapsautomaat, waarmee uw auto bij 
elk toerental topprestaties levert.

Uw Volvo heeft ook een ECO+-functie waarmee u afhankelijk 
van uw rijstijl het brandstofverbruik tot vijf procent kunt verlagen. 
ECO+ optimaliseert de schakelmomenten, motoraansturing en 
gasrespons. Het omvat bovendien een ECO Coast-functie. Deze 
ontkoppelt de motor van de versnellingsbak zodra u het gaspedaal 
loslaat bij snelheden boven 65km/u. In plaats van op de motor af 
te remmen en daarbij brandstof te verbruiken, rolt uw Volvo uit met 
behulp van kinetische energie. En om uw CO2-uitstoot in de stad te  
verminderen, zorgt onze Stop/Start-technologie ervoor dat de motor 
automatisch afslaat zodra u stopt.

Onze Drive-E dieselmotoren bieden aanvullende technologieën 
om het brandstofverbruik en de uitstoot te verlagen. Dankzij de dub-
bele turbocharger en het revolutionaire i-ART presteren deze intelli-
gente motoren responsief, schoon en zuinig. Elke cilinder heeft een 
eigen microchip en druksensor voor een perfecte brandstof dosering. 
En zelfs na jaren zijn deze geavanceerde motoren nog even nauw-
keurig afgesteld als aan het begin.

T5 | Summum 
467 Magic Blue metallic | Portia 8×19"  

Diamond Cut/Silver lichtmetalen velgen
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“Met de nieuwe generatie viercilinder Drive-E motoren gaan vermogen en subliem  
rijgedrag perfect samen met efficiency en lage CO2-emissiewaarden.”

DRIVE-E | 19
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VOLVO V60

VERSTANDIGE ENERGIE 
VOOR SLIMME MENSEN.

Met onze geavanceerde aandrijftechnologie, zoals elektrificatie, 
biedt de V60 u een sublieme rijervaring. We focussen ons niet voor 
niets al meer dan 40 jaar op elektrificatie en plug-in hybrid. Dankzij 
onze ervaring in combinatie met geavanceerde research lopen we 
voorop als het gaat om technologie.

Onze D6 Twin Engine AWD of D5 Twin Engine AWD plug-in 
hybride levert verbluffende prestaties plus minimale uitstoot. Deze 
motor versnelt van 0 tot 100 km/uur in nog geen zeven seconden 
bij een zeer lage CO2-uitstoot van maar 48 gr/km*. Hij biedt drie 
Drive Modes: Met Pure gebruikt u uitsluitend de elektromotoren en 
rijdt u emissievrij. Met Hybrid gebruikt u zowel de dieselmotor als de 
elektromotor met een brandstofverbruik van 1,8 l/100 km. Power 
biedt u beide motoren op vol vermogen voor optimale, indrukwek-
kende aandrijfkracht met koppel en vierwielaandrijving (de diesel-
motor stuurt de voorwielen aan, de elektromotor de achterwielen). 
En wilt u de prestaties van de V60 Twin Engine aanvullen met een 
nog sportiever uitstraling, ga dan voor de R-Design-uitvoering (niet 
leverbaar in Nederland).

*NEDC Hybrid driving cycles.

D6 Twin Engine | R-Design (niet leverbaar) 
707 Crystal White Pearl | Ixion IV 8×19"  

Matt Black/Diamond Cut lichtmetalen velgen
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VOLVO V60 TWIN ENGINE | 21
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Sluit de V60 Twin Engine aan op uw elektriciteitsnet thuis. Afhankelijk van de voeding is 
uw auto binnen 3,5 tot 7,5 uur volledig opgeladen. Tijdens het rijden kunt u uit de drie moge-
lijkheden PURE, HYBRID en POWER de optie kiezen die past bij uw locatie en stemming.

VOLVO V60 TWIN ENGINE | 23
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D6 Twin Engine | R-Design  
(niet leverbaar in Nederland) 
707 Crystal White Pearl | Ixion IV 8×19"  
Matt Black/Diamond Cut lichtmetalen velgen
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CHASSIS | 25

HET IS GEEN  
DOORSNEE AUTO.

We hebben hard gewerkt om de veelzijdigheid en het laadvermogen 
van onze V60 te combineren met een natuurlijke rijdynamiek, zodat hij 
– net als zijn soortgenoot, de S60 sedan – aansluit op al uw wensen.

Wanneer u bijvoorbeeld na een krappe bocht versnelt, volgt uw 
V60 met bijna telepathische precisie de lijn die u kiest. Bestuurders 
kunnen genieten van Corner Traction Control, een systeem dat 
gebruikmaakt van Torque Vectoring en de neiging tot onderstuur 
vermindert door precies de juiste hoeveelheid kracht en remkracht 
toe te passen op de binnenste en buitenste wielen wanneer u na 
een bocht versnelt. Dit is vooral handig wanneer u vanaf een inrit 
in snel verkeer moet invoegen. Daarnaast valt of staat de handling 
van een auto met een goed chassis. Als eigenaar van de V60 kunt 
u volgens uw gewenste rijstijl kiezen uit drie types Touring, Dynamic 
en Sportchassis.

De basis van de veelzijdigheid van onze V60 is het intelligente 
stoelensysteem. De achterstoelen kunnen eenvoudig in drie 40/ 
20/40-delen worden neergeklapt als aanvulling op de laadruimte 
van 430 liter, en ook de rugleuning van de voorstoel kan worden 
neergeklapt. En speciaal voor mensen met kinderen is er de geïnte-
greerde zittingverhoger die uit de achterzitting kan worden geklapt. 
Zo zitten kinderen die te groot zijn voor hun kinderstoeltje op de 
juiste hoogte en kan de veiligheidsriem zijn werk doen.

T5 | Summum 
714 Osmium Grey metallic
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VOLVO V60

T5 | Summum 
714 Osmium Grey metallic
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UW REIS BEGINT HIER.

We hebben de V60 met maar één doel ontworpen: een auto die 
naadloos aansluit op uw wensen en levensstijl. Een auto die aan uw 
verwachtingen voldoet; een dynamische rijervaring met ontspannen 
comfort en elegant design – met zorg gebouwd voor de mensen en 
de wereld die we samen delen. Kies een auto die intuïtief is en het 
leven net iets makkelijker maakt, waar u dag in dag uit plezier aan 
beleeft.

De kern van de V60 bestaat uit een krachtige en efficiënte 
motor. Welke motor u ook kiest, u geniet altijd van de nieuwste 
Drive-E-technologie voor een ontspannende reis met een krachtig 
reactievermogen. Brandstofconsumptie en CO2-uitstoot zijn mini-

maal en onze motoren voldoen nu al aan de toekomstige regelge-
ving voor uitstootemissie.

Onze Drive-E serie bestaat uit geavanceerde benzine- en 
diesel motoren gecombineerd met onze soepele acht- of zestraps 
Geartronic™ automaat of een handgeschakelde zesversnellingsbak, 
beschikbaar met een krachtige AWD vierwielaandrijving of voorwiel-
aandrijving. En voor de ultieme combinatie van performance en  
efficiency is er de D6 Twin Engine AWD of de D5 Twin Engine AWD 
met plug-in hybride techniek.

Maak uw keuze en geniet van uw reis, wat uw bestemming ook is.

T6 AWD
De high-performance 306 pk/400 Nm benzinemotor zorgt voor uitmuntende rijprestaties 
zonder in te leveren op de efficiëntie. Houd controle over uw reis dankzij de combinatie 
supercharger/turbocharger, onze soepele achttraps Geartronic™ automaat en beschikbare 
AWD vierwielaandrijving.

T5 
T5 AWD*
Deze 245 pk/350 Nm T5 benzinemotor reageert op de snelweg net zo als in de stad. Deze 
prachtige allrounder heeft vermogen in overvloed als u het nodig hebt. In combinatie met 
onze soepele achttraps Geartronic™ automaat en optionele vierwielaandrijving bent u verze-
kerd van voortreffelijke rijeigenschappen.

*T5 AWD is uitsluitend beschikbaar voor de V60 Cross Country.

T4
Met onze 190 pk/300 Nm T4 benzinemotor geniet u van een comfortabele, responsieve 
en uiterst zuinige rijervaring. Zelfs al bij een laag toerental levert de motor constante kracht 
voor optimale bestuurbaarheid, in welke omstandigheden dan ook. Beschikbaar met hand-
geschakelde zesversnellingsbak of zestraps Geartronic™ automaat.

T3
De 152 pk/250 Nm T3 benzinemotor is ontworpen om meer te genieten en minder te ver-
bruiken. Uitgerust met een handgeschakelde zesversnellingsbak of onze brandstofbespa-
rende zestraps Geartronic™ automaat laat deze motor u genieten van laag brandstofverbruik 
en krachtig vermogen bij alle toerentallen.

T2
De 122 pk/220 Nm T2 benzinemotor is uiterst zuinig in brandstofverbruik en u bent verze-
kerd van een comfortabele rit. Al in de laagste toeren profiteert u van een krachtig vermo-
gen en dankzij onze soepele zestraps Geartronic™ automaat beschikt u over de volledige 
controle.

D6 Twin Engine AWD  
D5 Twin Engine AWD
Door de combinatie van een elektromotor met een krachtige turbodiesel krijgt u met onze 
D5 Twin Engine (163+68 pk/420+200 Nm) of D6 Twin Engine (220+68 pk/440+200 Nm)  
plug-in hybrid het beste van twee werelden: een emissievrije elektrische auto én een high- 
performance auto op de snelweg – mét vierwielaandrijving indien nodig.

D5
Met onze krachtige en geavanceerde 225 pk/470 Nm D5 dieselmotor ervaart u prestatie 
en verfijning zonder compromissen. Twin-turbo engine technologie en onze achttraps 
Geartronic™ automaat geven u direct controle over de auto.

D4 AWD
Met de verfijnde vijfcilinder 190 pk/440 Nm D4 AWD dieselmotor voelt u het krachtige 
vermogen bij alle toerentallen. Houd de controle in handen met onze responsieve vierwiel-
aandrijving en zestraps Geartronic™ automaat.

*D4 AWD is uitsluitend beschikbaar voor de V60 Cross Country.

D4
Met onze geavanceerde 190 pk/400 Nm D4 dieselmotor geniet u meer en verbruikt u minder. 
Verkrijgbaar met onze handgeschakelde zesversnellingsbak of onze soepele achttraps 
Geartronic™ automaat laat de D4 u de meest efficiënte en vertrouwde rijervaring beleven.

D3
De 150 pk/320 Nm D3 dieselmotor is ontworpen om voor u de ultieme combinatie van brand-
stofbesparing, performance en verfijning te creëren. Uitgerust met een handgeschakelde 
zesversnellingsbak of een zes- of achttraps Geartronic™ automaat is de D3 de perfecte 
partner voor welke reis dan ook.

D2
De 120 pk/280 Nm D2 dieselmotor is uiterst zuinig in brandstofverbruik zonder in te leveren 
op het rijplezier. Uitgerust met een handgeschakelde zesversnellingsbak of onze zestraps 
Geartronic™ automaat biedt deze motor u de ultieme combinatie van performance en 
brand stof besparing.

UW KEUZE – MOTOREN | 27
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VOLVO V60
T5 | Summum 

714 Osmium Grey metallic | Portia, 8×19-inch  
Black Diamond Cut lichtmetalen velgen
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UW KEUZE – UITRUSTINGSNIVEAUS | 29

ONTWERP DE VOLVO V60 DIE BIJ U PAST.

Bij alles wat we doen, stellen we de mensen centraal. Daarom hebt 
u de vrijheid een Volvo te ontwerpen die perfect past bij uw stijl en 
persoonlijkheid.

Om te garanderen dat uw nieuwe Volvo V60 precies is zoals u wilt, 
bieden we een breed scala aan opties, uitvoeringen en persoonlijke 
voorkeuren. Ook al is uw V60 al royaal uitgerust in de standaard 
Kinetic-uitvoering, misschien wilt u de ervaring nog meer verbeteren 

met de Momentum-versie. Of misschien wilt u al uw zintuigen onder-
dompelen in alleen het beste van Zweedse luxe? Dan voelt u zich 
thuis met Summum. En voor een auto die presteert op alle wegen 
en die u en uw avonturen naar een hoger niveau tilt, kiest u voor de 
stoere maar toch elegante V60 Cross Country. Wat u ook wenst,  
ook voor u is er een Volvo V60. Lees verder en ontdek hoe uw nieuwe 
V60 eruit ziet.

LEES MEER OP VOLVOCARS.NL

Volvo V60 Kinetic 
Onze standaarduitrusting biedt u al een hoog  
technologieniveau dat voldoet aan uw eisen  

op gebied van stijl, comfort en veiligheid.

Volvo V60 Summum 
Het ongekend elegante ontwerp  

belichaamt  Zweedse luxe.

Volvo V60 Cross Country 
De elegante maar toch dynamische V60 Cross Country, 

gebouwd om het avontuur aan te gaan.

Volvo V60 Momentum 
Versterk de premium look en  

sfeer van uw Volvo.

_0057V_V60_MY18_5_NLnl.indd   29 2017-11-02   08:48



_0055J_V60_MY18_5_V2.indd   30 2017-11-01   10:15

VOLVO V60

DE JUISTE UITRUSTING VOOR UW RIT.

Uw nieuwe V60 kiezen is heel simpel. Het enige wat u hoeft te 
doen is kiezen welk uitrustingsniveau het beste bij u past. Kinetic- 
uitrustingsniveau biedt u een hoog niveau aan technologie die voldoet 
aan hoge eisen op gebied van stijl, comfort en veiligheid. Met onze 
dual-zone climate control kunnen u en uw passagiers bijvoorbeeld 
kiezen voor een comfortabele temperatuurinstelling – de bestuurder 
en de voorpassagier kunnen de temperatuur aan hun eigen wensen 
aanpassen. En natuurlijk ontvangt u standaard een aantal van onze 
eersteklas IntelliSafe-technologieën, waaronder de bekroonde City 
Safety-technologie geavanceerde Electronic Stability Control.

Om uw ervaring met Scandinavische luxe nog verder te verrijken, 
kiest u voor ons Momentum-uitrustingsniveau. De Bright Deco 

design elementen in het exterieur en de grotere 17-inch velgen maken 
uw V60 nog exclusiever en opvallender op de weg, terwijl de sportief 
elegante Textiel/T-Tec bekleding en Milled aluminium decorpanelen 
de sfeer in uw interieur verhogen. Met Momentum kunt u ook genieten 
van het heldere geluid van ons High Performance audiosysteem met 
Bluetooth® music streaming en handige functies als Rear Park Assist.  
In het donker profiteert u met de optionele Active Bending Lights 
met Dual Xenon verlichtingstechnologie van extra zicht wanneer u de 
bocht om gaat. Voeg daar Active High Beam aan toe en u kunt altijd 
met grootlicht rijden zonder andere weggebruikers te verblinden.

1–2. V60 Kinetic met 16" velgen 3. De V60 Kinetic heeft een met leder bekleed stuurwiel en analoog bestuurdersdisplay. 4. Binnen in de V60 Momentum vindt u een met leder bekleed 
stuurwiel met Silk Metal inleg en ons superieure High Performance audiosysteem met handige stuurbediening en Bluetooth® music streaming. 5. Park Assist biedt assistentie bij het achteruit 
inparkeren van uw V60 Momentum. 6. V60 Momentum met 17" velgen en Bright Deco exterieuraccenten voor een elegante uitstraling.

GA VOOR EEN COMPLEET OVERZICHT NAAR NAAR VOLVOCARS.NL
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VOLVO V60

Met onze keur aan exterieurkleuren en velgen creëert u met de V60 
een Volvo die laat zien wie u bent. Kiest u voor Kinetic, dan krijgt u 
16-inch lichtmetalen velgen, terwijl u met Momentum kunt kiezen 
voor de grotere 17, 18 of 19-inch velgen. Hoewel de carrosseriekleur 

bepalend is voor de persoonlijkheid van uw V60, geeft elk van de 
kleurvariaties uw Volvo de uitstraling van sportieve luxe en exclu-
siviteit. Raadpleeg voor de beschikbaarheid van de verschillende 
lichtmetalen velgen de prijslijst.

Titania, 8×18" 
Black/Diamond Cut

Portia, 8×19"  
Black/Diamond Cut

Pallene, 7×17"  
Silver

Hera, 7×16" 
Silver

Rodinia, 7×17" 
Matt Tech Black Diamond Cut

Tucan, 8×18" 
Glossy Black

Artio, 8×19" 
Tech Black Matt Diamond Cut 

(Optioneel Momentum)

Freja, 8×18" 
Dark Grey Diamond Cut 
(Optioneel Momentum)

Modin, 8×18" 
Black Stone Diamond Cut 

(Optioneel Momentum)

Modin, 8×18" 
Iron Stone Diamond Cut 
(Optioneel Momentum)

Fortuna, 8×18" 
Light Grey Diamond Cut 
(Optioneel Momentum)

Fortuna, 8×18" 
Black Stone Diamond Cut 

(Optioneel Momentum)
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707  
Crystal White pearl

614  
Ice White

714  
Osmium Grey metallic

711  
Bright Silver metallic

477  
Electric Silver metallic

721  
Mussel Blue metallic

719  
Luminous Sand metallic

467  
Magic Blue metallic

717 
Onyx Black metallic
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VOLVO V60

BEKLEDING Mellbystrand, Textiel 1. Charcoal in Anthracite Black interieur Quartz hemelbekleding, K001 Tylösand, Textiel/vinyl 2. Charcoal/Offblack in Anthracite Black interieur 
met Quartz hemelbekleding, K601 3. Charcoal/Offblack in Anthracite Black interieur Charcoal hemelbekleding, K661

INLEG 4. Charcoal 5. Milled Aluminium 6. Aluminium

Het interieur van de V60 is ontworpen met u als uitgangspunt. Elk 
detail, elke lijn en elke vorm weerspiegelt het streven van onze ont-
werpers naar een ruimte waarin u zich kunt ontspannen en volledig 
de controle heeft. Het Kinetic uitrustings niveau heeft ergonomische  
stoelen met Charcoal textiel bekleding. Voor een elegante maar 

sportieve uitstraling kiest u voor de textiel/T-Tec bekleding van 
Momentum. De sfeer in uw interieur wordt verder verhoogd door onze 
decorpanelen in Milled Aluminium of Aluminium. Raadpleeg voor de 
beschikbaarheid van de verschillende interieuropties de prijslijst.
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VOLVO V60
T5 | Summum  

714 Osmium Grey metallic |  
Pallene 7×17-inch Silver lichtmetalen velgen
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EEN HOGERE VORM VAN LUXE.

We hebben de V60 Summum gecreëerd om aan uw hoogste ver-
wachtingen van Zweedse luxe te voldoen. Een persoonlijke expres-
sie die een sterk gevoel van raffinement oproept. Elk detail is er 
om u en uw passagiers een verfijnde en verkwikkende ervaring te 
bieden. Het kenmerkende exterieurdesign verbetert de luxueuze 

look en feel van de V60. Het zorgvuldig uitgevoerde interieurgeeft 
u de ruimte voor een ontspannen rijervaring. De V60 Summum beli-
chaamt ons trotse erfgoed: design met de mens centraal. En als het 
gaat om intelligente luxe doordrenkt met een onderscheidende stijl 
en nieuwe ideeën, dan is de V60 Summum uniek – net als u.

SUMMUM | 37
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VOLVO V60

Summum is de Volvo V60 in zijn meest luxueuze gedaante. Goed 
uitgekiende designelementen in het exterieur, zoals de verchroomde 
panelen voorop, de glimmende dakrails en de stijlvolle 17-inch 
licht metalen velgen, benadrukken het tijdloze Scandi navische ont-
werp. Ook de velgen dragen bij aan zijn zelfverzekerde uiterlijk.

In het interieur wordt het luxe thema voortgezet met natuurlijke, 
zorgvuldig bewerkte materialen voor een loungeachtige sfeer van 
luxe welbehagen. Als bestuurder leunt u heerlijk achterover in 
het soepele leder van de ergonomisch vormgegeven, elektrisch 
regelbare comfort- of sportstoel en geniet u van de aanblik van het 
intuïtieve digitale bestuurdersdisplay. Afhankelijk van uw stemming 
kunt u kiezen uit drie grafische standen: de standaard Elegance 
met zijn stijlvolle zwarte thema, de groene Eco-modus en de Per-
formance-modus in opvallend rood. Met de geheugenfunctie van 
de elektrische verstelbare stoel kunt u uw instellingen voor zowel 

de stoel als de buitenspiegels opslaan. Steeds wanneer u met uw 
afstandsbediening de auto ontgrendelt, worden de bestuurders-
stoel en spiegels automatisch aangepast op uw laatste instellingen. 
Uw passagiers op de lederen achterstoelen beschikken over een 
armsteun met bekerhouders en opbergruimte voor ontspannen 
comfort en gemak.

Voor een ultieme geluidservaring in uw V60 Summum kiest u 
voor onze krachtige, state-of-the-art Premium Sound-systeem van 
Harman Kardon® met 12 hifiluidsprekers die zorgen voor een rijk, 
helder en betrouwbaar geluid waar u ook zit. Het audio systeem 
beschikt ook over Sensus Connect. Via een groter 7-inch midden-
display hebt u met Sensus Connect toegang tot een scala aan online 
diensten en apps. Tel daar ons geavanceerde Sensus navigatie-
systeem bij op, en u beschikt uw hele reis over een geïntegreerde 
en intuïtieve gids.

1. V60 Summum met 17" velgen. 2. Voorspoiler decor met elegante verchroomde afwerking. 3. Subtiele interieuraccenten, zoals een verlichte schakelpook en verchroomde klimaatregeling,  
bieden nog meer sfeer. 4. De soepele lederen bekleding en elektrisch regelbare bestuurdersstoel met geheugenfunctie voor stoel en buitenspiegels maken uw ervaring van Zweedse luxe 
compleet. 5. Het intuïtieve bestuurdersdisplay met drie grafische standen.
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VOLVO V60

Het exterieur van de V60 Summum is met zijn subtiele design-
elementen een tijdloze uiting van klassiek Scandinavisch design. 
Met het kleurenpalet voor uw exterieur creëert u de V60 Summum 
die het beste past bij uw stijl en voorkeuren. De lichtmetalen velgen 

zijn er in verschillende stijlen en sluiten aan op de exterieure design-
elementen voor harmonieuze, eigentijdse elegantie. Raadpleeg  
voor de beschikbaarheid van de verschillende lichtmetalen velgen  
de prijslijst.

Titania, 8×18" 
Black/Diamond Cut

Portia, 8×19"  
Black/Diamond Cut

Pallene, 7×17"  
Silver

Rodinia, 7×17" 
Matt Tech Black Diamond Cut

Tucan, 8×18" 
Glossy Black

Artio, 8×19" 
Tech Black Matt Diamond Cut

Freja, 8×18" 
Dark Grey Diamond Cut

Modin, 8×18" 
Black Stone Diamond Cut

Modin, 8×18" 
Iron Stone Diamond Cut

Fortuna, 8×18" 
Light Grey Diamond Cut

Fortuna, 8×18" 
Black Stone Diamond Cut
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LEES MEER OP VOLVOCARS.NL

707  
Crystal White pearl

614  
Ice White

714  
Osmium Grey metallic

711  
Bright Silver metallic

477  
Electric Silver metallic

721  
Mussel Blue metallic

719  
Luminous Sand metallic

467  
Magic Blue metallic

717 
Onyx Black metallic
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VOLVO V60

BEKLEDING Leder Comfort 1. Offblack in Anthracite Black interieur met Quartz hemelbekleding, K701 2. Offblack in Anthracite Black interieur met Charcoal hemelbekleding, K761 
3. Soft Beige in Anthracite Black interieur met Soft Beige hemelbekleding, K70P 4. Soft Beige in Sandstone Beige interieur met Soft Beige hemelbekleding, K71T Leder Sport  
5. Offblack in Anthracite Black interieur met Quartz hemelbekleding, K301 6. Offblack in Anthracite Black interieur met Charcoal hemelbekleding, K361 7. Soft Beige in Anthracite  
Black interieur met Soft Beige hemelbekleding, K30P 8. Soft Beige in Anthracite Black interieur met Charcoal hemelbekleding, K36P 

Eenmaal binnen in uw V60 Summum wordt u omringd door 
doordachte luxe. Overal waar u kijkt, ziet u pure materialen en 
verfijnd handwerk – een sensorische ervaring die wordt versterkt 
door de ergonomisch vormgegeven comfort- of sportstoelen. En 
om uw interieur uw eigen signatuur mee te geven, kunt u einde-
loos combineren met onze uitgebreide collectie kleuren, bekle-
dingen en decorpanelen. Raadpleeg voor de beschikbaarheid 
van de verschillende interieuropties de prijslijst.

Comfortstoel Sportstoel
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9. Beechwood Brown/Offblack in Anthracite Black interieur met Quartz hemelbekleding, K303 10. Beechwood Brown/Offblack in Anthracite Black interieur met Charcoal 
hemelbekleding, K363 11. Soft Beige in Sandstone Beige interieur met Soft Beige hemelbekleding, K31T

INLEG 12. Milled Aluminium 13. Aluminium 14. Urbane Wood 15. Piano Black Wood

SUMMUM | 43
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VOLVO V60
D4 AWD | Summum 

700 Twilight Bronze metallic | Neso 7,5×18-inch  
Matt Tech Black Diamond Cut lichtmetalen velgen
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AVONTUUR DAT DOET WAT HET BELOOFT.

De Volvo V60 Cross Country is een moderne Zweedse cross-over. 
Met zijn stoere maar toch elegante design biedt deze auto u een 
uitnodigende rijervaring en de mogelijkheid al uw outdoor avonturen 
te beleven. Dankzij de verhoogde bodemvrijheid en stevig chassis 
levert de V60 Cross Country dat wat zijn uiterlijk belooft: deze auto 
kan alle wegen en alle weersomstandigheden aan en kan verder 
uitgebreid worden met vierwielaandrijving.

De V60 voelt zich thuis op allerlei wegen – van ruige zandwegen 
tot snelwegen – en laat u het avontuur beleven. Geschikt voor alle  

weersomstandigheden en de mogelijkheid om af en toe de gangbare 
wegen te verlaten, zijn essentieel. Daarvoor hebt u een robuuste, 
duurzame en stijlvolle partner nodig die geen concessies doet wat 
betreft vermogen en veelzijdigheid. En dat is nou precies waar het 
bij de V60 Cross Country om gaat.

Dankzij de drie verschillende uitrustingsniveaus creëert u een-
voudig uw V60 Cross Country in de stijl die bij u past. Maak een 
keuze en ga het avontuur tegemoet.

CROSS COUNTRY | 45

GA VOOR EEN COMPLEET OVERZICHT NAAR NAAR VOLVOCARS.NL
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VOLVO V60

Klaar voor actie. Deze Volvo is gemaakt voor de grote avonturier. En 
de V60 ziet er niet alleen zo uit, het is ook in staat zijn ruige uiterlijk  
om te zetten in daden. Zo beschikt de Cross Country over een 
bodemvrijheid van 201mm waarmee u eenvoudig over ruig terrein, 
door diepe sneeuw, en modder kunt rijden.

D4 AWD | Summum 
700 Twilight Bronze metallic | Neso 7,5×18-inch  

Matt Tech Black Diamond Cut lichtmetalen velgen

_0057V_V60_MY18_5_NLnl.indd   46 2017-11-02   08:48



_0055J_V60_MY18_5_V2.indd   47 2017-11-01   10:16

CROSS COUNTRY | 47

_0057V_V60_MY18_5_NLnl.indd   47 2017-11-02   08:48



_0055J_V60_MY18_5_V2.indd   48 2017-11-01   10:16

VOLVO V60
D4 AWD | Summum 

700 Twilight Bronze metallic | Neso 7,5×18-inch  
Matt Tech Black Diamond Cut lichtmetalen velgen
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WANNEER HET AVONTUUR U 
NAAR ONBEKENDE WEGEN LEIDT.

Dankzij de grote bodemvrijheid van de V60 Cross Country houdt u 
zowel in de stad als op onverharde wegen de controle. En kiest u 
voor All-Wheel Drive, dan rijdt u met nog meer gemak door onder 
de meest lastige omstandigheden.

Maar het is en blijft een Volvo: een auto die elk wegtype aankan, 
met een ophanging die rijcomfort combineert met een superieure 
handling. Enthousiaste bestuurders zullen ook de Corner Traction 
Control met Torque Vectoring kunnen waarderen, waarmee uw V60 
Cross Country met sportieve precisie bochten aansnijdt.

Met zijn robuuste designaccenten rondom daagt deze auto u uit 
om samen op avontuur te gaan, de elementen te trotseren en nieuw 
terrein te ontdekken. Aan de voorkant vormen de zwarte honingraat 
grille met daaronder de zwarte decorelementen het unieke ‘gezicht’ 
van onze Cross Country, dat verder wordt benadrukt door de skidplate 
voorop.

De V60 Cross Country is leverbaar met vijf ultra-efficiënte motoren:  
T5 AWD, T5, D4 AWD, D4 en D3.

CROSS COUNTRY | 49
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VOLVO V60

Uw perfecte reispartner. Zodra u de Volvo V60 Cross Country ziet, 
weet u het: deze auto meent wat hij zegt. De robuuste design-
accenten benadrukken zijn gespierde houding en laten er geen 
twijfel over bestaan dat hij elk avontuur aankan.

De sportieve Cross Country is een dynamische bestuurders-
gerichte auto, maar u kunt er ook met het grootste gemak alles 
in vervoeren wat u nodig heeft voor uw weekend weg, waar u ook 

naartoe gaat. U reist samen met uw passagiers eersteklas in ergo-
nomische stoelen en een slim ingericht interieur, terwijl de veelzijdige 
laadruimte ruimte biedt voor uw complete uitrusting.

Zoekt u dus een auto die niet alleen opvalt tussen de rest, maar 
bovendien op elk terrein de perfecte reispartner is voor u en uw 
gezin, dan is de Volvo V60 Cross Country de auto voor u.
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CROSS COUNTRY | 51

D4 AWD | Summum 
707 Crystal White pearl | Bor 8×19-inch  

Matt Tech Black Diamond Cut lichtmetalen

LEES MEER OP VOLVOCARS.NL
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VOLVO V60

Vastberaden en doelbewust. De V60 Cross Country is een auto  
die van veraf opvalt. Hij ademt trots en zelfvertrouwen uit – iets wat 
nog verder wordt versterkt door de zilveren dakrails. Van dichtbij 
vallen de exclusieve, glanzend zwarte accenten op de spiegels en 
raamstijlen op.

Maar de Volvo V60 Cross Country is bovenal een sportieve alles-
kunner. De unieke 18-inch Neso lichtmetalen velgen met diamond-cut 
design en Matt Tech Black inzet gaan perfect samen met de donkere 
design accenten in het exterieur en versterken de vastberaden, 
robuuste look. De zwarte verbrede wielkasten zorgen voor een brede, 
gespierde uitstraling en lopen naadloos door in de opvallende side 
scuff plates. De skidplate achterop en de geïntegreerde verchroomde 
uitlaatpijpen benadrukken zijn krachtige uiterlijk. En het mooiste is: 
deze stoere accenten zien er niet alleen goed uit, maar beschermen 
uw auto wanneer u zich buiten de geëffende paden begeeft.

D4 AWD | Summum 
700 Twilight Bronze metallic | Neso 7,5×18-inch  

Matt Tech Black Diamond Cut lichtmetalen velgen
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VOLVO V60

Uw Volvo V60 Cross Country is al even persoonlijk als de avonturen 
die u erin gaat beleven. Met onze drie uitrustingsniveaus vindt u 
eenvoudig de auto die bij u past.

De V60 Cross Country is standaard rijkelijk bedeeld en biedt een 
hoge mate van comfort, veiligheid en prestaties. Zijn fraaie design-
accenten accentueren het unieke karakter van de Cross Country:  
de zwarte grille met het opvallende honingraatdesign, de lage voor-
grille, de skidplate vóór en achter, de glanzend zwarte afwerking 
op de zijramen en spiegelkappen, de zwarte verbrede wielkasten 
en Matt Silver side scuff plates: samen vormen ze een krachtig 
statement over stijl en vermogen. Dankzij het velgenontwerp is er 
een banden profiel mogelijk dat maximaal comfort en superieure 
handling garandeert.

Voor een nog rijkere ervaring kiest u voor V60 Cross Country 
Momentum: de grotere 17-inch velgen en verchroomde designac-
centen in het exterieur stralen nog meer luxe uit. Eenmaal binnen 
geniet u van een eigentijdse sfeer met onze ergonomische stoelen 
voorzien van sportieve Textile/T-Tec bekleding. Alle passagiers  

kunnen genieten van het sublieme geluid van ons High Performance 
audiosysteem met acht luidsprekers en USB/AUX-aansluiting. Sluit 
uw smartphone aan via Bluetooth® streaming om uw muziek te 
streamen en handsfree te bellen. En met het optionele grote 7-inch 
middendisplay heeft u volledig toegang tot Sensus Connect met zijn 
scala aan online diensten en apps. Ook de regensensor en Rear Park 
Assist dragen bij aan een ontspannen rit.

Voor een nog groter gevoel van luxe is er de V60 Cross Country 
Summum. De 18-inch velgen voorzien uw Volvo van een krachtige 
maar elegante uitstraling op de weg die zijn imago van alleskunner 
accentueert. Binnen kunt u genieten van de comfortabele stoelen 
met de soepele lederen bekleding en het unieke kleurgecoördi-
neerde stiksel. Een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel en 
digitaal bestuurdersdisplay met drie displaymodi garanderen een 
comfortabele rit waarbij u volledig de controle heeft. Uw passagiers 
op de achterstoelen beschikken over een armsteun met slim 
geplaatste bekerhouders en opbergruimte.

1. De geïntegreerde verchroomde uitlaatpijpen en skidplate geven de achterkant een robuuste, dynamische uitstraling. 2. De V60 Cross Country is een ware all-roader met een chassis dat 
rijcomfort combineert met sublieme handling. 3. Zijn 201 mm bodemvrijheid en grote wielen versterken zijn all-roadcapaciteiten. 4. De side scuff plates sluiten perfect aan op de skidplates 
vóór en achter, en benadrukken de grote bodemvrijheid. 5. De glanzend zwarte spiegelkappen en zwarte stijlen op de zijramen garanderen een opvallende, exclusieve look. 6. Urbane houten  
decorinleg (optioneel) en lederen sportstoelen met contrasterend stiksel voor een geraffineerde ervaring (Cross Country Summum). 7. De zwarte honingraat grille met de panelen en skid-
plate aan de voorkant.
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VOLVO V60

Opvallende designelementen, zoals de skidplate vóór en achter, de 
side scuff plates met Matt Silver afwerking en de grote velgen en 
zwarte verbrede wielkasten geven de Cross Country zijn stoere maar 
elegante uiterlijk. Elke tint uit het kleurenpalet voor het exterieur is 
geïnspireerd door de Scandinavische natuur en ademt eigenheid, 

kwaliteit en charisma uit. En om de ervaring compleet te maken, 
heeft u de keuze uit een reeks lichtmetalen velgen – exclusief  
ontworpen voor uw V60 Cross Country. Raadpleeg voor de 
beschikbaarheid van de verschillende lichtmetalen velgen de 
prijslijst.

Bor, 8×19"  
Dark Grey/Diamond Cut 

(Optie Cross Country Summum/Cross Country Momentum)

Tucan, 8×18"  
Silver Bright

Neso, 7,5×18"  
Matt Tech Black Diamond Cut 

(Standaard Cross Country Summum)

Pangaea, 7×16" 
Silver 

(Standaard Cross Country)

Portia, 8×19"  
Black/Diamond Cut

Valder, 7,5×17" 
Silver 

(Standaard Cross Country Momentum)

_0057V_V60_MY18_5_NLnl.indd   56 2017-11-02   08:48



_0055J_V60_MY18_5_V2.indd   57 2017-11-01   10:16

CROSS COUNTRY | 57

LEES MEER OP VOLVOCARS.NL

700 
Twilight Bronze metallic

707  
Crystal White pearl

614  
Ice White

717 
Onyx Black metallic

612  
Passion Red

711  
Bright Silver metallic

477  
Electric Silver metallic

714  
Osmium Grey metallic

721  
Mussel Blue metallic

719  
Luminous Sand metallic

492  
Savile Grey metallic

712  
Rich Java metallic
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VOLVO V60

BEKLEDING Textiel (standaard) 1. Charcoal in Anthracite Black interieur met Quartz hemelbekleding, K001 Textiel/Neo Tech (standaard voor Cross Country Momentum)  
2. Charcoal/Offblack in Anthracite Black interieur met Quartz hemelbekleding, K601 3. Charcoal/Offblack in Anthracite Black interieur met Charcoal hemelbekleding, K661  
Leder Comfort (standaard voor Cross Country Summum) 4. Offblack in Anthracite Black interieur met Quartz hemelbekleding, K701 5. Offblack in Anthracite Black interieur  
met Charcoal hemelbekleding, K761 6. Soft Beige in Anthracite Black interieur met Soft Beige hemelbekleding, K70P 7. Soft Beige in Sandstone Beige interieur met Soft Beige 
hemelbekleding, K71T Leder Sport 8. Offblack in Anthracite Black interieur met Quartz hemelbekleding, K30L 9. Offblack in Anthracite Black interieur met Charcoal hemelbekleding, K36L  
10. Offblack/Blond in Anthracite Black interieur met Quartz hemelbekleding, K30G 11. Offblack/Blond in Anthracite Black interieur met Charcoal hemelbekleding, K36G 

Eenmaal binnen in uw V60 Cross Country geniet u van een 
elegant vormgegeven interieur dat overal om u heen superieur 
is afgewerkt – van het Silk Metal op onze luchtroosters tot het 
textiel op de deurstijlen en de aluminium of houten decor panelen. 
Kies voor onze Comfort-stoelen in Textile/T-Tec/Textiel of leder. 
Onze Sport-stoelen in leder met contrasterend stiksel bieden 
legendarisch Volvo-comfort en houden u bij scherpe bochten 
stevig op uw plek. Raadpleeg voor de beschikbaarheid van de 
verschillende interieuropties de prijslijst.

Comfortstoel Sportstoel
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12. Offblack /Beechwood Brown in Anthracite Black interieur met Quartz hemelbekleding, K30N 13. Offblack /Beechwood Brown in Anthracite Black interieur met Charcoal 
hemelbekleding, K36N 14. Soft Beige in Sandstone Beige interieur met Soft Beige hemelbekleding, K31T

INLEG 15. Charcoal (standaard) 16. Milled Aluminium (standaard voor Cross Country Momentum en Summum) 17. Brushed Aluminium  18. Urbane Wood 19. Piano Black Wood  
20. Linear Walnut

CROSS COUNTRY | 59
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GEHEEL ONTWORPEN VOOR U.

Creëer een V60 die perfect in uw leven past. Met Volvo-accessoires 
die ontworpen zijn met u en uw auto centraal.

Ons Rear Seat Entertainment-systeem biedt de passagiers 
op de achterbank tijdens een lange rit eersteklas amusement. De 
passagiers op de achterbank kunnen hun favoriete films kijken of 
spelletjes spelen op de geïntegreerde 8-inch touchscreens met 
ingebouwde DVD-spelers. Daarbij horen ook nog de draadloze 
hoofdtelefoons en de afstandbediening.

Onze bagage-accessoires helpen u graag een handje als u 
bagage mee moet nemen in uw V60. Een stalen rek biedt een  
stevige barrière tussen de bagage en de passagiers. En heeft u het 
niet nodig, dan klapt u het eenvoudig op tegen de hemelbekleding. 
Onze bagageruimteverdeler deelt samen met het stalen veiligheids-
rek de bagageruimte in tweeën. Handig om uw hond samen met uw 
bagage mee te nemen, of om vuile of kwetsbare spullen van andere 
bagage te scheiden Met een hondenhek creëert u een veilige 
ruimte voor uw huisdier en de beschermmat beschermt de bodem. 
We hebben een complete serie veelzijdige op maat gemaakte 
laadruimtematten ontworpen. Hiermee kunt u de aantrekkelijke 
look van de laadruimte behouden, zelfs als u slechts af ent toe vuile 
lading transporteert.

Breid het veelzijdige karakter van uw V60 uit met slimme 
Volvo Cars-accessoires zoals het stalen veiligheidsrek en de 
bagageruimteverdeler.

Ons Rear Seat Entertainment-systeem met 8" touchscreens en geïntegreerde 
dvd-spelers zijn los van elkaar te bedienen en maken de ritten veel aangenamer,
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VOLVO V60

DRUK UW EIGEN STEMPEL OP  
UW V60.

Voor nog meer dynamiek kunt u uw V60 naar wens uitbreiden  
met onze Exterior Styling Kit. Verkrijgbaar in Matt Silver en Matt  
Iron Stone.

Onze opvallende skidplate aan de voorkant geeft uw V60 een 
nog doelgerichtere blik, met een metallic afwerking die mooi wordt 
geaccentueerd zodra er licht op valt. De side-scuffplates bena-
drukken de slanke, coupéachtige lijnen van de V60 en vormen een 
visuele link met de weg. De skidplates met de fraai vormgegeven 
geïntegreerde dubbele uitlaat onderstrepen op stoere wijze het 
sportieve karakter.

De velgen zijn de sieraden van uw auto. Onze fraaie 18" Modin  
velgen zijn voorzien van een Diamond Cut vijfdubbelspaaks ontwerp.  

Ook deze zijn leverbaar in Matt Silver of Matt Iron Stone.
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VOLVO V60

HAAL MEER UIT HET LEVEN.

Voor meer ontspanning tijdens het rijden, hebben we technologieën 
ontwikkeld als Park Assist Camera, Front Blind View. Hiermee kunt 
u 180 graden rondom ‘om de hoek kijken’ wanneer u wegrijdt uit 
krappe parkeerplekken met beperkt zicht. En onze achteruitrijcamera 
vergemakkelijkt het inparkeren. Het beeld wordt weergegeven op 
het middendisplay, zodat u bij het achteruitrijden geen lage objecten 
over het hoofd ziet. On-screen richtlijnen bieden extra ondersteuning 
voor ontspannen parkeren.

Onze nieuwe kinderzitjes combineren comfort met state-of-the-
art veiligheid en passen perfect in uw Volvo. De bekleding is gemaakt 
van woltextiel (80% wol). Wol is niet alleen duurzaam en sterk maar 
ook zacht en ademend. Uw kinderen zitten comfortabel en zijn 
beschermd. Omdat wij dezelfde strikte normen hanteren voor het 

ontwikkelen van kinderzitjes als bij het bouwen van onze auto’s, weet 
u dat uw kinderen goed beschermd zijn.

Om de laadcapaciteit van uw V60 uit te breiden kunt u kiezen voor 
dakdragers. Eenvoudig te monteren (ze klikken vast op de dakrails), 
bieden deze u onmiddellijk de mogelijkheid om onze accessoires 
te plaatsen. Van skibox tot kano- en kajakhouder. Onze fraaie, 
aerodynamische dakkoffer past direct op de dragers en geeft u 
extra laadruimte. Dankzij de afneembare trekhaak beschikt u over 
het gemak om vracht tetrekken. Gebruikt u hem niet, dan is deze 
eenvoudig te verwijderen.

Uw Volvo-dealer biedt ook een breed scala aan winterbanden, 
zodat u tijdens het natte en koude seizoen veilig kunt rijden.

1. Onze Park Assist-camera Front Blind View zorgt voor een groter gezichtsveld bij parkeren in nauwe ruimtes.
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2. Dakdragers. 3. Fietsendrager op de trekhaak. 4. “Space design” dakkoffer. 5. Kinderzitje, babyzitje. 6. Kinderzitje, achterwaarts gericht. 7. Kinderzitje, zittingverhoger.

GA VOOR MEER INFORMATIE OVER ACCESSOIRES NAAR VOLVOCARS.NL/ACCESSOIRES
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VOLVO V60

POLESTAR ENGINEERED PARTS.

Onze passie voor rijden heeft geleid tot de ontwikkeling van deze 
serie Polestar Engineered Parts voor uw Volvo V60. Het nieuwe 
Polestar Engineered Parts programma is ontwikkeld door het team 
dat ook verantwoordelijk is voor onze successen in de motorsport 
en onze dynamische modellen Volvo S60 en V60 Polestar.

De Polestar Engineered Parts zijn ontwikkeld voor de belang-
rijkste prestatie-elementen van uw V60 en leverbaar als Complete 
Performance Package. Dit pakket omvat alles van verbeteringen aan 
chassis, velgen en banden tot de inlaat en uitlaat, aerodynamica en 
interieurdetails. Al deze onderdelen maken uw rit extra opwindend 
en zijn als afzonderlijke pakketten te verkrijgen. Met het Chassis  
Package krijgt u door Polestar ontwikkelde schokbrekers en spiraal-
veren voor een directe, responsieve rijervaring. Het Wheel Package 

bevat de lichtgewicht 19-inch Polestar velgen en hoogwaardige 
banden voor maximale grip. Het Intake & Exhaust Package is ont-
wikkeld voor onze nieuwe generatie Drive-E motoren. Het bestaat uit 
een combinatie van een sportluchtfilter met een Polestar air box lid 
en een roestvrijstalen uitlaat. Dit pakket biedt de meest dynamische 
motoreigenschappen in combinatie met de Polestar Engineered 
Optimisation.

Alle Polestar Engineered Parts voldoen aan de veiligheidseisen 
van Volvo. Ze zijn ontwikkeld en getest door Volvo Cars en Polestar, 
wat garant staat voor een perfecte combinatie en afwerking, vlek-
keloos weggedrag en geen gevolgen voor de fabrieksgarantie van 
de auto.
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GA VOOR MEER INFORMATIE OVER ACCESSOIRES NAAR VOLVOCARS.NL/POLESTAR

1. Het Complete Performance Package bevat hardware om de prestaties van uw V60 te verbeteren en subtiele exterieurdetails, zoals de zwarte spiegelkappen, zwarte decorpanelen onder 
aan de deur, voor een nog dynamischer uitstraling van uw V60. De Polestar achterspoiler verhoogt op efficiënte wijze uw stabiliteit bij hoge snelheden. 2. De lichtgewicht Polestar 19" licht-
metalen velgen met hoogwaardige banden bieden extra stuurprecisie en grip op de weg. 3. De zwarte Polestar-spiegelkappen harmoniseren perfect met de zwarte decorpanelen onder aan 
de deur. 4. De roestvrijstalen uitlaat met extra grote uitlaatpijpen verlaagt de gastegendruk en geeft de motortoon meer scherpte en ademruimte voor verhoogde prestaties. De achterdiffusor 
verhoogt de neerwaartse kracht voor meer stabiliteit bij hoge snelheden. 5. Aluminium sportpedalen met rubberen inserts. 6. De Polestar versnellingspookknop is beschikbaar voor 
Geartronic™ transmissies.
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VOLVO V60

VOLVO V60 T6 AWD T5 T4

Motortype: 2,0L I4 benzine supercharged/turbo 2,0L I4 benzine turbo 2,0L I4 benzine turbo

Transmissie: Acht versnellingen Geartronic™ Acht versnellingen Geartronic™ Zes versnellingen handgeschakeld of 
zes versnellingen Geartronic™

Max. vermogen kW/pk/min.: 225 (306) 5700 
 
 

180 (245) 5500 140 (190) 4700

Max. koppel, Nm/min.: 400/2100–4800 
 
 

350/1500–4800 300/1300–4000

Acceleratie / sec 0–100 km/u: –/6,0 –/6,4 7,3/7,3

Topsnelheid: –/250 –/230 225/225

Brandstoftank, liters: 67,5 67,5 67,5

Milieuklasse: Euro 6b Euro 6b Euro 6b

T3 T3 T2

Motortype: 2,0L I4 benzine turbo 1,5L I4 benzine turbo 1,5L I4 benzine turbo

Transmissie: Zes versnellingen handgeschakeld Zes versnellingen Geartronic™ Zes versnellingen Geartronic™

Max. vermogen kW/pk/min.: 112 (152) 5000 112 (152) 5000 90 (122) 5000

Max. koppel, Nm/min.: 250/1300–4000 250/1700–4000 220/1600–3500

Acceleratie / sec 0–100 km/u: 8,7/– –/8,7 –/10,3

Topsnelheid: 205/– –/205 –/190

Brandstoftank, liters: 67,5 67,5 67,5

Milieuklasse: Euro 6b Euro 6b Euro 6b
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Let op: Sommige informatie in deze brochure is mogelijk onjuist als gevolg van aanpassingen in productspecificaties die na het ter perse gaan van de brochure zijn doorgevoerd. Sommige 
beschreven of afgebeelde uitrustingen zijn verkrijgbaar tegen meerprijs. Vraag voordat u bestelt uw Volvo-dealer om de meest actuele informatie. De fabrikant behoudt zich het recht voor om 
te allen tijde zonder kennisgeving wijzigingen door te voeren in prijzen, kleuren, materialen, specificaties en modellen.

VOLVO V60 D6 Twin Engine AWD/ 
D5 Twin Engine AWD D5 D4

Motortype: 2,4L I5 common-rail twin-turbodiesel 2,0L I4 common-rail twin-turbodiesel 2,0L I4 common-rail twin-turbodiesel

Transmissie: Zes versnellingen Geartronic™ Acht versnellingen Geartronic™ Zes versnellingen handgeschakeld of 
acht versnellingen Geartronic™

Max. vermogen kW/pk/min.: Diesel: 162 (220) 4000 (D6) 
Electric: 50 (68) 2400 (D6)
Diesel: 120 (163) 4000 (D5) 
Electric: 50 (68) 2400 (D5)

165 (225) 4250 140 (190) 4250

Max. koppel, Nm/min.: Diesel: 440/1500–3000 (D6) 
Electric: 200/320–1700 (D6)
Diesel: 420/1500–2500 (D5) 
Electric: 200/320–1700 (D5)

470/1750–2500 400/1750–2500

Acceleratie / sec 0–100 km/u: 6,0/6,9 –/6,5 7,7/7,7

Topsnelheid: 230/210 –/230 225/225

Brandstoftank, liters: 45 67,5 67,5

Milieuklasse: Euro 6b Euro 6b Euro 6b

D3 D2

Motortype: 2,0L I4 common-rail turbodiesel 2,0L I4 common-rail turbodiesel

Transmissie: Zes versnellingen handgeschakeld of 
zes versnellingen Geartronic™

Zes versnellingen handgeschakeld of 
zes versnellingen Geartronic™

Max. vermogen kW/pk/min.: 110 (150) 3750 88 (120) 3750

Max. koppel, Nm/min.: 320/1750–3000 280/1500–2250 

Acceleratie / sec 0–100 km/u: 9,1/9,1 11,5/11,7

Topsnelheid: 210/210 195/195

Brandstoftank, liters: 67,5 67,5

Milieuklasse: Euro 6b Euro 6b

Gem. verbruik: 1,8–7,0 l/100 km (55,6–14,3 km/l), gem. CO2-uitstoot resp. 48–163 g/km.

Alle technische informatie is onder voorbehoud van wijzigingen. Vraag uw Volvo-dealer om de meest actuele informatie, of raadpleeg de prijslijst.

FEITEN EN CIJFERS | 69
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VOLVO V60

VOLVO V60 CROSS COUNTRY T5 AWD T5

Motortype: 2,0L I4 benzine turbo 2,0L I4 benzine turbo

Transmissie: Acht versnellingen Geartronic™ Acht versnellingen Geartronic™

Max. vermogen kW/pk/min.: 180 (245) 5500 180 (245) 5500

Max. koppel, Nm/min.: 350/1500–4800 350/1500–4800

Acceleratie / sec 0–100 km/u: –/6,8 –/6,6

Topsnelheid: –/210 –/210

Brandstoftank, liters: 67,5 67,5

Milieuklasse: Euro 6b Euro 6b

D4 AWD D4 D3

Motortype: 2,4L I5 common-rail twin-turbodiesel 2,0L I4 common-rail twin-turbodiesel 2,0L I4 common-rail twin-turbodiesel

Transmissie: Zes versnellingen Geartronic™ Zes versnellingen handgeschakeld of 
acht versnellingen Geartronic™

Zes versnellingen handgeschakeld of 
acht versnellingen Geartronic™

Max. vermogen kW/pk/min.: 140 (190) 4000 140 (190) 4250 110 (150) 4250

Max. koppel, Nm/min.: 440/1500–2750 400/1750–2500 350/1500–2500

Acceleratie / sec 0–100 km/u: –/8,9 7,8/7,8 9,1/9,1

Topsnelheid: –/205 210/210 205/205

Brandstoftank, liters: 67,5 67,5 67,5

Milieuklasse: Euro 6b Euro 6b Euro 6b

Gem. verbruik: 4,2–7,4 l/100 km (23,8–13,5 km/l), gem. CO2-uitstoot resp. 111–168 g/km.

Alle technische informatie is onder voorbehoud van wijzigingen. Vraag uw Volvo-dealer om de meest actuele informatie, of raadpleeg de prijslijst.

Let op: Sommige informatie in deze brochure is mogelijk onjuist als gevolg van aanpassingen in productspecificaties die na het ter perse gaan van de brochure zijn doorgevoerd. Sommige 
beschreven of afgebeelde uitrustingen zijn verkrijgbaar tegen meerprijs. Vraag voordat u bestelt uw Volvo-dealer om de meest actuele informatie. De fabrikant behoudt zich het recht voor om 
te allen tijde zonder kennisgeving wijzigingen door te voeren in prijzen, kleuren, materialen, specificaties en modellen.
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VOLVO V60

SERVICE BY VOLVO.  
EEN EENVOUDIGERE MANIER.

Als u een Volvo koopt, koopt u de een-
voudigste manier om een auto te hebben. 
Wat uw auto ook nodig heeft, uw erkende 
Volvo- dealer maakt het voor u in orde en zal 
ervoor zorgen dat uw Volvo in de allerbeste 
staat blijft.

Wij benaderen dienstverlening op onze 
eigen manier, waardoor deze persoonlijk 
en efficiënt is en waarbij zowel voor u als 
voor uw auto wordt gezorgd. We noemen 
het Service by Volvo en het biedt alles wat u 
nodig hebt op de meest eenvoudige manier.

Uw Volvo-dealer heeft een breed aanbod 
van vereenvoudigende diensten die allemaal 
op u zijn toegespitst, waardoor u zorgeloos 

van uw auto kunt genieten. Dit is echter nog 
maar het begin. Binnenkort krijgt u ook een 
Personal Service Technician, zal uw auto 
in een uur klaar zijn en kunt u ontspannen 
in onze lounge in plaats van dat u heen en 
weer moet rijden. Alles wat we doen draait 
namelijk om het vinden van manieren om 
uw leven eenvoudiger te maken, zowel door 
middel van onze auto’s als onze diensten.

ONDERHOUDSBEURT

Als u uw Volvo voor een onderhoudsbeurt 
naar een erkende Volvo- dealer brengt, pro-
fiteert u van vele extra’s, zodat uw bezoek 

nog gemakkelijker en nog meer de moeite 
waard is. We updaten de software van uw 
auto naar de nieuwste versie, wat betekent 
dat uw Volvo bij elke onderhoudsbeurt een 
stukje beter wordt. We verlengen uw Volvo 
Assistance met nog eens twaalf maanden, 
zodat u er zeker van bent dat u dag en nacht 
snel hulp krijgt als er iets gebeurt. We voeren 
een aanvullende gezondheidscheck uit bij 
uw auto, bieden alternatief vervoer als u dat 
nodig hebt terwijl uw auto een beurt krijgt 
en we wassen uw Volvo voor u.

Volvo Card:
MET DE VOLVO CARD HEEFT U RECHT  
OP DE PRIVILEGES VAN HET VOLVO  
CARD PROGRAMMA:
• 24/7 Volvo Assistance wegenhulp binnen Europa;
• Aanbiedingen en arrangementen;
• Het Volvo Magazine MYVOLVO.
Voor meer informatie: www.volvocard.nl.

Volvo Car Finance:
SOLIDE FINANCIERINGS- 
MOGELIJKHEDEN:
Uw wensen en mogelijkheden samengebracht in één  
passende constructie. Van Huurkoop tot en met het  
Volvo Investeringsplan. Helderheid, scherpe tarieven en  
een complete afhandeling van uw aanvraag. Geniet van  
financieren met bewegingsvrijheid.

Volvo Rent:
EEN HUURAUTO DIE U PAST:
Alleen een Volvo kan een Volvo vervangen. Is uw eigen 
Volvo tijdelijk onder de hoede van de Volvo-dealer, dan is uw 
mobiliteit op Volvo-niveau gewaarborgd. Een tijdelijke Volvo 
huren kan natuurlijk ook tot een proefrit uitgroeien, die u tot 
een aantal dagen kunt verlengen in de Volvo die u past.

Volvo Assistance:
WEGENHULP MET VOLVO-MANIEREN:
24 uur per dag, 7 dagen in de week directe hulp in heel 
Europa. Kosteloos. Oók bij benzine i.p.v. diesel tanken, lekke 
band, sleutels kwijt e.d. Voorwaarde is dat uw Volvo mini-
maal één keer per jaar het voorgeschreven onderhoud krijgt 
bij de Volvo-dealer.

Volvo Car Insurance:
DE ZEKERHEID DAT UW VOLVO  
PUUR VOLVO BLIJFT:
Volvo’s eigen autoverzekering. Een verzekering waar u niets 
van merkt totdat u deze nodig heeft. Soepele en directe 
afhandeling met de online webapplicatie, uitgebreide dek-
kingen, gunstige nieuwwaarderegeling en reparaties bij uw 
eigen Volvo-dealer mét originele Volvo-onderdelen. En dat 
alles met een scherpe premie. Een bewuste keuze als u voor 
zekerheid gaat.

Volvo Direct Service:
WEL ZO GEMAKKELIJK:
Kleine ongemakjes, zoals een ruitenwisserblad of lampen 
vervangen, moeten snel verholpen kunnen worden. Ook op 
zaterdag, en liefst direct. Direct Service lost het op terwijl u 
van een kopje koffie geniet. Wilt u in recordtijd weer weg? 
Neemt u dan even contact op met uw Volvo-dealer.

Volvo Car Lease:
DE PERSOONLIJKE AANPAK VAN LEASEN:
Service, gemak en flexibiliteit standaard in uw leasecon-
structie? Volvo Car Lease combineert deze aspecten met 
bedrijfszekere leaseconstructies zodat u kunt genieten van 
uw Volvo. Uw Volvo-dealer adviseert u graag over bijvoor-
beeld een Nett Operational Lease of Full Operational Lease 
constructie.

Volvo Service 2.0:
SERVICE DIE VERDER GAAT:
Uw Volvo-dealer maakt u het leven graag zo gemakkelijk 
mogelijk. Mede daarom biedt hij u Service 2.0. Service die 
verder gaat. Met o.a. gratis software-updates bij een onder-
houdsbeurt. Dit krijgt u alleen bij de Volvo-dealer! Daarnaast 
krijgt uw Volvo een jaar lang Volvo Assistance, onze Euro-
pese wegenhulp.

Volvo Schadeherstel:
ZO GOED ALS EEN NIEUWE VOLVO:
Het Volvo Erkend Schadeherstelbedrijf regelt schade 
snel, uitermate vakkundig en handelt alles perfect af. De 
moderne, deels digitale techniek eist hoogwaardige Volvo- 
componenten, de kennis van Volvo-experts en specifieke 
faciliteiten. Uw Volvo krijgt dan ook zijn oorspronkelijke vei-
ligheidsniveau terug, met 4 jaar garantie. U kunt ook bij de 
Volvo-dealer terecht voor Volvo Non-Stop Ruitreparaties.

_0057V_V60_MY18_5_NLnl.indd   72 2017-11-02   08:48



_0055J_V60_MY18_5_V2.indd   3 2017-11-01   10:16

DE VOLVO EXPERIENCE

LEES MEER OP VOLVOCARS.NL

Welkom bij de Volvo Car Lifestyle-collectie. Onze lifestyle-collectie bestaat uit  
een breed scala aan lifestyle-accessoires – van Zweeds kristal tot handgemaakte lederen  
tassen, kleding, horloges en zonnebrillen. Ga voor meer lifestyle-accessoires naar  
collection.volvocars.com
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