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DE REDEN DAT
W E INNOV EREN .
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Omdat u kansen wilt grijpen
En avonturen wilt beleven
Omdat u de kinderen hebt beloofd morgen te gaan skiën
Omdat u er even tussenuit moet
En af en toe op de rem moet
Omdat elanden geen verkeersborden lezen
En koeien en kangoeroes evenmin
Omdat parallel parkeren een peulenschil moet zijn
Omdat u schoonheid en vakmanschap waardeert
Omdat u van met de hand afgewerkt nappa houdt
Omdat u uw koffie graag heet drinkt en uw water gekoeld
Omdat u dode hoeken hebt
Omdat het een lange dag is geweest
En u een massage van uw autostoel verdient
Omdat u geen ogen in uw achterhoofd hebt
Omdat u graag de touwtjes in handen hebt
Omdat u entertained wilt worden
En op de hoogte wilt worden gehouden
En u wilt af en toe in de watten worden gelegd
Omdat u bent vergeten waar u geparkeerd hebt
Omdat u liever deelt dan bezit
Omdat er vandaag wegwerkzaamheden zijn
Terwijl die er gisteren niet waren
Omdat we indruk op u willen maken
En dat is niet gemakkelijk
Omdat u om de toekomst geeft
Omdat onze planeet en onze bronnen eindig zijn
Omdat u een mens bent
Omdat tijd geen geld is, maar leven

VOLVO XC90

BIJ ONZE
ONTWERPEN
STAAT DE AUTO
NIET CENTRAAL.
Dat geven we toe. U fascineert ons. We denken de hele dag aan u, praten alleen
maar over u. Alles wat u in uw leven meemaakt – ups en downs, geluksmomenten
en teleurstellingen, behoeften, eisen, frustraties en hoop – intrigeert ons.
Dus als we innoveren, moet elk detail, van het service-aanbod tot het kleinste
schroefje, voor u gerechtvaardigd zijn. Voegt het iets toe? Is het nuttig?
En in al die tijd dat we over uw leven hebben nagedacht, zijn er goede dingen
gebeurd. Misschien wist u het nog niet, maar onze ambitie luidt dat tegen 2020
niemand meer ernstig gewond raakt of omkomt in een nieuwe Volvo. Te mooi
om waar te zijn? Integendeel. Het is realistisch en haalbaar.
U hebt in bijna ieder opzicht een rijk en bevredigend leven, dat weten we. We
zeggen bijna, omdat er één iets is dat u te weinig lijkt te hebben. Tijd. En daarom
willen we ervoor zorgen dat elke nieuwe Volvo tegen 2025 is voorzien van voldoende
slimme oplossingen waardoor u per jaar een hele week aan vrije tijd wint. 168 uren
die u geheel naar eigen inzicht kunt besteden.
We weten ook dat u begaan bent met de toekomst van onze planeet. Daarom kunt
u met onze Drive-E technologie duurzaam rijden, zonder afbreuk van de prestaties.
U wilt verbonden blijven met de wereld om u heen. Met onze Sensus-oplossingen
is dat geen probleem. We weten dat u graag een gevoel van controle hebt. Onze
IntelliSafe-technologieën redden niet alleen levens, maar geven u ook meer rijplezier
achter het stuur.
We weten ook dat u geïnteresseerd bent in zelfrijdende auto’s. Elke dag nemen we
baanbrekende stappen in onze zoektocht naar een veilige en ontspannende auto
nome rijervaring. Hetzelfde geldt voor volledig elektronische motoren. En zelfs
voor slimmere oplossingen.
We doen graag net dat beetje extra om aan uw wensen te voldoen.
U bent de reden dat we innoveren.

VOLVO XC90

GERAFFINEERDE KRACHT,
ELEGANT VERPAKT
De luxueuze SUV uit Zweden.
De Volvo XC90 is een paradijs, een plaats waar je kunt ontspannen,
nadenken en kunt reizen in eerste klas comfort. Waar tijdloos Scandinavisch design samenkomt met Zweeds vakmanschap. Waar hoogwaardige materialen uw zintuigen doen prikkelen en waar comfort
tijdens elke reis centraal staat. En waar intuïtieve technologie ervoor
zorgt dat u verbonden en in controle blijft. Of u nu op de snelweg
rijdt of in de stad, onze semi-zelfrijdende technologie maakt uw reis
makkelijker, waardoor u alleen nog maar hoeft te genieten. De unieke
Volvo-rijervaring wordt nog verder versterkt door geraffineerde motoren, waaronder onze T8 Twin Engine plug-in hybride. Deze motor
levert prestaties en efficiëntie en u hoeft nergens op in te leveren.
En zoals een volwaardige SUV betaamt, heeft hij een krachtige
en zelfverzekerde uitstraling met name dankzij de verticale grille
en sterke schouders, beide klassieke Volvo-kenmerken. Naast de
krachtige uitstraling is het ontwerp ook nog eens subtiel.
Slimme technologie houdt u moeiteloos verbonden met de auto
en de wereld om u heen. En met de nieuwste innovaties omtrent
veiligheid weet u dat uw XC90 op u, uw passagiers en andere weggebruikers let en gaat u dus met een veilig gevoel de weg op.
De XC90 vertegenwoordigt onze bijzondere benadering van wat
het betekent om in de 21ste eeuw in een luxueuze SUV te rijden. De
XC90 is een heiligdom Ontworpen met u centraal.
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T6 AWD | Inscription
717 Onyx Black metallic

VOLVO XC90

Licht is waardevol voor ons in Zweden. Daarom hebben we als
optie een groot glazen panoramadak ontworpen, dat de ruim bemeten, overzichtelijke passagiersruimte van de XC90 perfect aanvult.
Vindt u het ook zo prettig als een portier de deur voor u openhoudt? Met de elektrisch bedienbare achterklep kunt u elke dag

van deze hoffelijkheid genieten door een knop op uw transpondersleutel, op de achterklep of in de passagiersruimte in te drukken.
Wanneer u de handen vol hebt, maakt de comfortopening een groot
verschil: u beweegt uw voet onder een sensor in de bumper en de
achterklep opent en sluit automatisch.
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T6 AWD | Momentum
719 Luminous Sand metallic |
19" 10-spaaks Turbine Silver, 172

VOLVO XC90
Geperforeerd Nappa leder
Blond in Blond/Charcoal interieur UC00 |
Linear Walnut Wood inleg

HET INTERIEUR
Uw eigen ruimte, waar u ook heen gaat.

Het is een speciale ervaring om in de XC90 te rijden, al vanaf het
moment dat u de mooi gevormde transpondersleutel in uw hand
hebt. In het rijkelijk ingerichte interieur gaan luxe materialen en
vakmanschap hand in hand met puurheid en elegantie. Het ruim
bemeten interieur verschaft de luxe van rust en ruimte – op elk van de
drie zitrijen. De sfeer van rustige afzondering wordt geaccentueerd
door in het oog springende details, zoals het vleugelvormige bedieningspaneel, dat geïnspireerd is door high-end versterkers. Andere
accenten vormen de bedieningspanelen met diamantstructuur en
het prachtig omlijste middendisplay met touchscreen in tabletformaat,
dat een prominente plaats inneemt op de middenconsole. Onze
CleanZone-technologieën filteren schadelijke gassen en deeltjes
uit de lucht, zodat u en uw passagiers ruim kunnen ademhalen, zelfs
in vervuilde steden. En Bowers & Wilkins brengt met zijn sublieme
geluid van concertkwaliteit zelfs de meest veeleisende muziekliefhebber in vervoering.
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VOLVO XC90
Geperforeerd Nappa leder
Blond in Blond/Charcoal interieur UC00 |
Linear Walnut Wood inleg
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IEDEREEN REIST EERSTEKLAS
IN DE VOLVO XC90.
Toen we de Volvo XC90 ontwierpen, hebben we ervoor gezorgd
dat u eersteklas reist, waar u ook zit. De speciaal gevormde stoelen
zorgen qua uiterlijk, comfort en stijl voor een luxe die past bij de
21e eeuw en bieden tegelijkertijd meer beenruimte. U kunt op uw
gemak plaatsnemen met de wetenschap dat deze volgens de nieuwste ergonomische inzichten zijn ontworpen. Als u voor de optionele
verwarming, massage en ventilatie, elektrisch verstelbare lendensteun, verlengbare zitkussens en zijwangen kiest, neemt het hoge
comfort van de stoelen nog verder toe, zodat u eigenlijk niet meer
wilt uitstappen. De drie individuele stoelen op de tweede zitrij zijn
ontworpen met het oog op maximaal comfort. Deze drie stoelen zijn
individueel verschuif- en verstelbaar. De twee individuele stoelen op
de derde zitrij bieden uitstekend comfort voor passagiers met een
lengte tot 1,70 meter. Ook het in- en uitstappen gaat makkelijk.
Onze CleanZone-technologie zorgt voor gezonde, schone lucht
binnenin de auto. Deze filtert stof, pollen, kleine deeltjes en geuren,
controleert de luchtkwaliteit en sluit indien nodig ventilatieopeningen

In de bestuurdersstoel beschikt u over de volledige controle.
Functies als navigatie en entertainment bedient u met de
stuurknoppen – of via stembediening.

als schadelijke stoffen worden gedetecteerd. Dat gaat automatisch,
u hoeft alleen de gewenste temperatuur in te stellen. De XC90 doet
de rest.
Met de klimaatregeling met vier zones kunnen passagiers op de
twee buitenste achterstoelen via een speciaal touchscreen hun eigen
temperatuurinstellingen kiezen. Dit omvat ook een gekoeld handschoenenkastje dat de inhoud koel houdt. Elke zitrij heeft toegang tot
een elektrische aansluiting, zodat de batterij van uw telefoon of tablet
nooit leeg raakt.
Voor een beter zicht zijn de achterste zitrijen hoger geplaatst dan
de voorstoelen, net als in een theater. Zoals u van Volvo verwacht,
hebben we ook aan jongere passagiers gedacht: kinderen die uit hun
kinderzitje zijn gegroeid, zitten op de geïntegreerde zittingverhoger
op de tweede zitrij. Voor optimale veelzijdigheid kan elke stoel op de
tweede en derde zitrij worden neergeklapt om een vlakke laadvloer te
creëren. In totaal zijn daarmee 32 stoelconfiguraties mogelijk.

Dat onze ontwerpers veel aandacht voor details hebben,
blijkt wel uit sierlijke accenten, zoals knoppen met een
diamantstructuur en transparante randen.

De klimaatregeling met vier zones kan bediend worden via
het touchscreen van het middendisplay of via het elegante
bedieningspaneel met touchbediening op de achterkant
van de tunnelconsole.

Een verbonden, plezierige ervaring

BLIJF VERBONDEN
EN IN CONTROLE .
We creëren technologie om u van dienst te zijn en om u het leven
gemakkelijker te maken. Alles wat ingewikkeld is of zaken die niets
toevoegen aan uw ervaring zijn verwijderd.
U hebt eenvoudig en intuïtief de touwtjes in handen. U bent moeiteloos verbonden met de auto en de wereld om u heen, u hebt de
controle over elk aspect van uw reis.
In plaats van over een grote hoeveelheid fysieke knoppen beschikt
u over u een groot 9-inch middendisplay met touchscreen. Dat is net
zo eenvoudig en vanzelfsprekend te bedienen als uw smartphone,
met grote, duidelijke graphics, zodat u uw aandacht bij de weg kunt
houden. Het touchscreen gaat naadloos op in het overzichtelijke
interieur van de auto en laat zich eenvoudig bedienen. Zelfs met
handschoenen aan lukt het nog.
Belangrijke rij-informatie wordt duidelijk op ons 12,3-inch bestuurdersdisplay weergegeven. Het past zich aan aan uw behoeften,
voorkeuren en omgevingslicht, waardoor informatie altijd op uw
voorwaarden wordt weergegeven.
En voor een nog betere controle wordt essentiële bestuurdersinformatie door ons head-up display op een comfortabele leesafstand
geprojecteerd. Het is alsof de graphics op de voorgrond worden
weergegeven, zodat u uw ogen niet van de weg hoeft te halen.
Uw Volvo luistert ook naar u. Houd beide handen aan het stuur en
spreek op normale toon: onze stembediening voert uw commando uit
en bedient op deze manier bijvoorbeeld de climate control, navigatie,
entertainment, en uw smartphone.
In een Volvo werken u en uw auto samen.
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Sensus Navigatie
Laat u begeleiden, informeren en de weg wijzen door Sensus Navigatie. De routebeschrijving
wordt duidelijk weergegeven op het bestuurdersdisplay, middendisplay en head-updisplay.
wordt duidelijk weergegeven op het bestuurdersdisplay, middendisplay en optionele head-up
display. Dankzij de bediening via touchscreen kunnen zowel u als uw passagiers het systeem
eenvoudig en veilig gebruiken. Of praat tegen uw Volvo en laat onze stembediening uw commando’s uitvoeren terwijl u uw aandacht volledig op het verkeer kunt richten. Met Volvo On Call
kunt u uw bestemming voordat u vertrekt via uw smartphone naar uw auto sturen. Tijd besparen? Laat de in-car navigatie u helpen met het vinden (en betalen) van een parkeerplaats, deel
uw locatie met vrienden of vind gewoon de lekkerste koffie in de stad. Bent u in het bezit van
een T8 Twin Engine plug-in hybrid dan kan het navigatiesysteem u ook helpen het beste uit
uw Pure elektromotor te halen. Dankzij de gratis, levenslange kaartupdates is uw navigatie
systeem altijd up-to-date.

LEES VERDER OP VOLVOCARS. NL
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PASSIE VOOR MUZIEK .
Binnenin uw Volvo kunt u genieten van een audiosysteem dat u
dichter bij uw favoriete muziek brengt, ongeacht uw zitplaats.
Al onze audiosystemen zijn aangepast aan die akoestiek van uw
Volvo. Onze visie op gebied van muziek is simpel: het draait allemaal
om de muziek, niet om het aantal luidsprekers of watts. En samen met
audiospecialisten Bowers & Wilkins en Harman Kardon® hebben we
een aantal audiosystemen ontworpen met de allerbeste muziek
weergave in hun klasse.
Ons nieuwe audiosysteem Harman Kardon® Premium Sound
levert een prachtig afgestemd en krachtig geluid. Deze meeslepende
ervaring wordt mogelijk gemaakt door 14 hifi-luidsprekers en een

luchtgeventileerde subwoofer met een intense bass die u in uw
lichaam voelt.
Bent u een echte muziekliefhebber? Dan tilt het audiosysteem
van Bowers & Wilkins uw luisterervaring naar een nog hoger niveau.
De 19 afzonderlijke state-of-the-art luidsprekers – waaronder een
tweeter bovenop (middenluidspreker) die de geluidsreflectie door de
voorruit minimaliseert en onze unieke luchtgeventileerde subwoofer
– omgeven u met een nog gedetailleerder en levensechter geluid.
Alles draait om muziek en u te laten genieten van uw favoriete
muziek zoals de artiest het heeft bedoeld.

Harman Kardon® Premium Sound is ontworpen in samenwerking met de hifi-specialisten
bij Harman Kardon®. De digitale 600W-versterker zet 14 luidsprekers aan het werk. Deze
luidsprekers zijn aangepast aan de akoestiek van uw Volvo en leveren een briljante geluidskwaliteit die aan de allerhoogste normen voldoet en bieden een perfect surround-geluid. De
unieke geluidssoftware Dirac ® Unison Tuning optimaliseert de reactie van elke individuele
luidspreker en alle luidsprekers samen en zorgt daarmee voor perfecte afstemming. Kortom:
waar u ook zit, u en uw passagiers kunnen altijd genieten van een ongekende luisterervaring
en niet onbelangrijk van een extreem uniforme en zuivere bastoon.

Ons Bowers & Wilkins audiosysteem gaat naadloos op in de architectuur van de cabine
van uw Volvo. De luidsprekers zijn gepositioneerd met het oog op optimale akoestiek en een
zo meeslepend mogelijk geluid. Haal meer uit uw muziek met de innovatieve geluidsverwerkingstechnologie met drie ruimtemodi die u in staat stelt de akoestiek van een specifieke
ruimte in uw Volvo na te bootsen. En om extreem lage en zuivere bastonen te creëren,
verplaatst de luchtgeventileerde subwoofer door middel van een innovatieve technologie
grote hoeveelheden lucht, waardoor de cabine eigenlijk als een grote woofer functioneert.
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Smartphone integratie. Gebruik uw smartphone slimmer. Via Apple CarPlay™ of Android
Auto™ integreert u moeiteloos de gebruikelijke functies en interface van uw smartphone*
met het middendisplay van uw auto. U kunt genieten van muziek, bellen en eenvoudig
berichten versturen via het touchscreen, de stuurknoppen of de stembediening.
* Compatibel met iPhone® (5 of hoger) of Android smartphones (5.0 Lollipop of hoger).

Intuïtief verbonden. Het audiosysteem en de hands-free telefoon zijn eenvoudig te bedienen
via het touchscreen, de stuurknoppen of de stembediening. Via Bluetooth® kunt u moeiteloos
muziek streamen via uw telefoon. Op het touchscreen vindt u ook een Spotify ® in-car app
waarmee u snel en gemakkelijk nieuwe muziek kunt zoeken zonder dat u uw telefoon hoeft
aan te sluiten. Met Volvo On Call kunt u voor uw mobiele apparaten en die van uw passagiers
een wifi-hotspot met een stabiele internetverbinding in uw auto creëren.

Bowers & Wilkins is een handelsmerk van B&W Group, Ltd.
Apple CarPlay is een handelsmerk van Apple Inc.
Android is een handelsmerk van Google Inc.
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VOLVO ON CALL .
UW PERSOONLIJKE
ASSISTENT.
De Volvo On Call-app verbindt uw auto met de rest van de wereld
en maakt uw leven wat minder ingewikkeld. De app is altijd beschikbaar als u deze nodig hebt, dus uw auto wordt meer dan een vervoer
smiddel – hij wordt uw persoonlijke assistent.
Bereid uw auto voor op rit naar kantoor of naar huis door de
cabine op afstand te verwarmen of te koelen. De app helpt u bij het
vinden van een parkeerplaats en leidt u er direct naartoe. U kunt uw
Volvo On Call-app met uw agenda synchroniseren, zodat wanneer u
een afspraak hebt uw auto precies weet waar u moet zijn en hoe u
er moet komen. De app garandeert uw veiligheid door automatisch
de hulpdiensten te waarschuwen en uw locatie te vermelden in geval
u betrokken raakt bij een ongeval.

E E N O N T S PA N N E N D E DAG
M E T VO LVO O N C A L L
Van tijdsbesparing in de ochtend tot
een ontspannende rit naar huis;
Volvo On Call verovert snel een
plek binnen uw dagelijkse routine.

HET PERFECTE BEGIN
Op koude ochtenden komt u in een
warme auto en zijn de ruiten ontdooid
omdat u via de Volvo On Call-app de
verwarming kunt bedienen. Onderweg
drukt u op de On Call-knop in de auto en
vraagt de operator uw bestemming naar
de autonavigatie te sturen zodat u zelf
niets handmatig hoeft in te voeren.

07.30

UW AUTO TERUGVINDEN
U weet niet meer waar u de auto hebt
geparkeerd, dus gebruikt u de
lokaliseerkaart om de straat te vinden.
Vervolgens gebruikt u de
knipperlichtfunctie om de auto
te lokaliseren.

11.00
W AT I S D E V O L G E N D E
BESTEMMING?
Een agendakaart laat uw volgende
vergadering zien. Druk op een knop in
de app en het adres wordt naar het
navigaties ysteem van de auto gestuurd.

12.00
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KL A AR VOOR EEN
NIEUWE DAG
Een melding herinnert u aan de
vergadering die u deze morgen gepland
hebt. U verstuurt de locatie naar het
Sensus-navigatiesysteem en stelt de
parkeerverwarming in zodat deze
geactiveerd is voordat u vertrekt.

HE T GE MAK VAN OP
A F S TA N D B E D I E N E N
Stel de parkeerverwarming in om
de cabine van uw auto te verwarmen.
U kunt na het werk direct vertrekken.

13.00

17.15

17.45

UW AUTO AL S AFHA ALPUNT

WIFI ON THE GO

De schoenen die u gisteren besteld hebt
via In-car Delivery worden netjes in de
kofferruimte van uw Volvo afgeleverd.

U bent op weg naar huis. Via de
wifi-hotspot kunt u via uw telefoon
muziek naar het audiosysteem van
de auto streamen.

22.20

14.45
U ontvangt een notificatie dat uw
bestelling netjes in de kofferruimte
van uw auto is afgeleverd.

LEES VERDER OP VOLVOCARS. NL

Veiligheid verdient dagelijks aandacht

PILOT ASSIST.
ONTWORPEN OM RIJDEN VEILIGER
EN GEMAKKELIJKER TE MAKEN.
Met onze nieuwste technologische ontwikkelingen op gebied van
semi-zelfrijdende auto’s kunt u genieten van een soepele, intuïtieve
rijervaring van stilstand tot hoge snelheden.
Om rijden in druk verkeer minder stressvol te maken, hebben we
Pilot Assist en Adaptive Cruise Control ontwikkeld. Dat houdt in dat
uw Volvo u automatisch helpt voldoende afstand tussen u en uw
voorligger te bewaren door uw snelheid aan te passen. Ondertussen
zorgt het systeem dat u in het midden van de rijbaan blijft door automatisch licht tegen te sturen. En het is ook nog een slim systeem:
door gebruik te maken van kaartgegevens uit het navigatiesysteem
herkent de auto heuvels op de route en past voor uw comfort en
veiligheid de snelheid daarop aan.

Deze technologie maakt van het rijden in langzaam rijdend of stilstaand verkeer eveneens een moeiteloze handeling. Door de ingestelde afstand vast te houden, volgt uw auto uw voorligger en remt
automatisch om wanneer nodig volledig tot stilstand te komen. En
wanneer uw voorligger slechts een korte stop maakt, doet uw auto
hetzelfde om vervolgens weer op te trekken.
Deze manier van rijden is veilig en gemakkelijk en heeft tot doel
uw controle, comfort en het gemak te optimaliseren.

Let op: De bestuurder is altijd verantwoordelijk voor de manier waarop de auto wordt
bestuurd. De functies die hier worden beschreven zijn uitsluitend ter ondersteuning.
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CITY SAFETY-TECHNOLOGIE .
UW PROACTIEVE CO-PILOOT
VOOR ONDERWEG.
De geavanceerde proactieve veiligheidstechnologie werkt als een
co-piloot die met u meekijkt en die u een extra gevoel van zekerheid
en controle geeft.
City Safety is de kern van onze veiligheidstechnologie. Door met
u mee te kijken en in te grijpen wanneer nodig wordt autorijden nog
aangenamer en worden aanrijdingen voorkomen.
City Safety identificeert zelfs ’s nachts andere voertuigen, voetgangers, fietsers, en grotere dieren vóór u. Het waarschuwt u bij
gevaar en als u niet reageert, kan het systeem automatisch remmen
om een aanrijding te voorkomen of de impact te beperken. Onze
geavanceerde Oncoming Mitigation by Braking-technologie, een
wereldprimeur van Volvo, detecteert of er andere voertuigen op u
afkomen en remt automatisch om de impact te beperken.
Uw Volvo ondersteunt u ook wanneer u met snelheden tussen de
50 en 100 km/u plotseling moet uitwijken. Zodra u de stuurbeweging
maakt, zorgt City Safety dat dit zo effectief en veilig mogelijk gebeurt
door de binnenwielen individueel af te remmen en uw stuurkracht te
versterken.
City Safety is gewoon de perfecte co-piloot: proactief wanneer
nodig en de rest van de tijd discreet op de achtergrond.

Oncoming Mitigation by Braking
Deze innovatie is een wereldprimeur van
Volvo op gebied van veiligheid en detecteert voertuigen die u op de verkeerde
weghelft tegemoetkomen. Als een aanrijding niet voorkomen kan worden, remt
uw auto automatisch om de impact van
de aanrijding te beperken.

Oncoming Lane Mitigation
Door automatisch tegen te sturen helpt
dit systeem u bij het vermijden van aanrijdingen met tegemoetkomend verkeer.
Komt u op de andere weghelft met een
tegemoetkomend voertuig terecht, dan
grijpt de auto in.
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Lane Keeping Aid
Als u op het punt staat ongewild de rijbaanmarkering te passeren, dan stuurt de
Lane Keeping Aid u voorzichtig terug naar
de juiste rijbaan. Als de stuurcorrectie niet
voldoende blijkt of als u over de rijbaanmarkering blijft sturen, dan wordt u hier op geattendeerd door middel van lichte trillingen in
het stuurwiel.

Run-off road Mitigation
Blijf veilig op de weg met deze veiligheidsinnovatie van Volvo Cars. Als Run-off road
Mitigation detecteert dat u op het punt staat
ongewild de rijbaan te verlaten, dan gebruikt
het systeem stuurkracht en indien nodig
remondersteuning om u weer op de goede
weg te helpen.

BLIS™ met Steer Assist
BLIS™ waarschuwt u wanneer een voertuig
in uw dode hoek zit of u met hoge snelheid
van achteren nadert. Als u toch op de baan
van het andere voertuig terecht dreigt te
komen, leidt BLIS™ u rustig terug naar uw
eigen baan.

Full-LED Active High Beam verlichting
Dankzij onze Full-LED koplampen hebt u het
allerbeste zicht en kunt u altijd met grootlicht rijden zonder andere weggebruikers te
verblinden. Het herkent weggebruikers voor
u en dimt automatisch het deel van het
grootlicht dat hen zou verblinden.

VOLVO XC90
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PERFECT PARKEREN,
ELKE KEER WEER.
Met een Volvo wordt parkeren kinderspel.
Ons navigatiesysteem geeft u toegang tot in-car apps die u helpen
met het vinden van de dichtstbijzijnde vrije parkeerplaats en zelfs met
het betalen. Tijdens het parkeren wordt u ondersteund door Park
Assist-functies voor en achter die u waarschuwen als er obstakels
in de weg staan. Door te kiezen voor onze 360°-camera hebt u een
panoramisch beeld van wat er rond uw Volvo gebeurt. Een geweldige
hulp wanneer u achteruit parkeert of in krappe plaatsen met beperkt
zicht.
En als u wilt, kan Park Assist Pilot de auto voor u parkeren. Het
meet de parkeerruimte en als deze minstens 1,2 keer de lengte van
uw auto is, parkeert het uw auto door het stuur over te nemen. Park
Assist Pilot parkeert zowel parallel als haaks en helpt ook bij het
verlaten van een krappe parallelle parkeerplaats.
En wanneer u achteruit uit een parkeervak wilt rijden, let Cross
Traffic Alert op naderende voertuigen in uw blinde hoeken.

360°-camera
De 360°-camera gebruikt discreet geplaatste camera’s om panoramische beelden te
maken van uw auto en de omgeving. Het middendisplay toont de obstakels rond de auto
waardoor parkeren in krappe ruimtes makkelijker wordt.

VOLVO XC90
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BESCHERMEN WAT
HET ALLERBELANGRIJKST IS.
Het beschermen van u en uw passagiers is voor ons altijd prioriteit
geweest, en de geavanceerde veiligheidsvoorzieningen in uw Volvo
zijn het resultaat van tientallen jaren gedreven innovatie.
In een Volvo draait het om de interactie tussen alle veiligheidsvoorzieningen die bepalen hoe efficiënt de auto u en uw passagier
beschermt tijdens een aanrijding. Alles, van het ontwerp van de
stoelen tot de veiligheidskooi, de veiligheidsgordels en de airbags,
werkt samen om met maximale bescherming de impact op alle
inzittenden te minimaliseren.
De voorstoelen zijn niet alleen ontworpen om comfortabel te
zitten, maar ook om u te beschermen in geval van een aanrijding.

Energie-absorberende voorstoelen
De gevormde voorstoelen in uw Volvo zijn niet alleen mooi
om te zien. Hun unieke structuur helpt de verticale schok te
absorberen en helpt uw wervelkolom te beschermen als de
auto een harde klap maakt. Dit is nog een voorbeeld van
hoe we elk onderdeel van een Volvo voor uw veiligheid laten
werken.

Ons unieke Whiplash Protection-systeem helpt uw rug en nek te
beschermen wanneer uw auto van achter wordt aangereden. En
mocht u van de weg raken, dan wordt uw wervelkolom tijdens een
harde landing beschermd door de energie-absorberende structuur
van de voorstoel.
Uw Volvo herkent zelfs dreiging en bereidt zich voor op impact. De
voorste veiligheidsgordels worden optioneel automatisch gespannen
wanneer de auto merkt dat een impact onvermijdelijk is. In dat geval
zorgen de gordels dat u en uw passagiers in de veiligste stand zitten.
Dit scala aan veiligheidstechnologieën en oog voor detail maken
van uw Volvo een veilige plek.

Volvo veiligheidskooi
Het passagierscompartiment bestaat uit een ultrasterke
staalconstructie van boronstaal en vormt een veiligheidskooi
rond alle inzittenden van de auto. De kreukelzones aan de
voor- en achterzijde absorberen en verdelen de energie van
de aanrijding. De veiligheidsgordels en airbags werken samen
om op een gecontroleerde manier u en uw passagiers te
beschermen.

Veiligheid van kinderen
Bij Volvo Cars hebben we al decennia bezig met het
onderzoeken en verbeteren van de kindveiligheid.
Onze unieke benadering omvat het ontwikkelen en
uitvoeren van testen op basis van levensechte verkeerssituaties en het testen van onze kinderzitjes in
combinatie met onze auto’s. Met onze nieuwste serie
kinderzitjes bieden we ongekende bescherming.

Efficiënte kracht zonder compromis

GENIET MEER,
VERBRUIK MINDER.
Dankzij de perfecte balans tussen vermogen en rendement zorgt
elke Volvo-motor voor ongekende power met een laag brandstofverbruik en beperkte uitstoot.
De combinatie van een lichtgewicht motor met lage wrijving en
geavanceerde boosttechnologie laat u genieten van buitengewone
performance en een soepele rijervaring. Kleinere motoren verliezen
minder energie bij frictie waardoor ze elke druppel brandstof harder
laten werken en zo uitstoot minimaliseren. Om ze soepeler en efficiënter te laten lopen, maken we gebruik van onderdelen met lage
frictie. Doordat we het gewicht en de omvang hebben beperkt is er
meer ruimte in de auto en zijn de rijeigenschappen verbeterd.
Deze innovatieve aanpak maakt het rijden ook leuk. Door te kiezen
voor een 235pk D5 dieselmotor profiteert u van PowerPulse. Bij
lagere snelheden of stilstand activeert het systeem, zodra u het gaspedaal indrukt, de turbocompressor die vervolgens meteen aan het
draaien wordt gebracht. Kiest u voor onze 250pk T5 benzinemotor,
dan beschikt u direct over een krachtig vermogen, ongeacht het
toerental. Volvo-technologie als deze zorgt voor het vermogen van
een veel grotere motor in een compacte viercilinder. U krijgt zo de
perfecte combinatie van vermogen en rendement.
U gaat een ontspannende reis tegemoet dankzij onze stille en
soepele motoren. Bijvoorbeeld in onze dieselmotoren zorgt i-Art
voor exact de juiste brandstofhoeveelheid voor elke cilinder waardoor de motor soepeler loopt en minder brandstof verbruikt. En
om schadelijke uitstoot van stikstofoxiden (NOX) te minimaliseren,
wordt deze bij de nieuwste generatie emissiebeperkingssystemen
met selectieve katalytische reductie tot 90% teruggedrongen.
Onze achttraps Geartronic™ automaat haalt het volledige potentieel
uit elke motor. Ontworpen om vermogensverlies te minimaliseren en
prestaties te maximaliseren, kiest Geartronic™ altijd de juiste versnelling, wat er ook komen gaat. Of u kiest gewoon zelf, in de handgeschakelde modus.
De motor kan ook aangepast worden aan uw stemming. Selecteer
met behulp van onze drive-modebediening Comfort, Eco, Dynamic,
Off Road of Individual en de motor, stuur en het optionele actieve
chassis met luchtvering passen zich direct aan aan uw voorkeuren.
Welke motor u ook kiest voor uw Volvo, u profiteert altijd van
de voordelen van responsieve kracht zonder in te leveren op de
efficiëntie – gewoonweg een geweldige rijervaring.
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KRACHT ZONDER COMPROMIS.
Met onze geavanceerde aandrijftechnologie, zoals elektrificatie,
biedt de XC90 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. De nieuwste aandrijflijn – de high-performance T8 Twin Engine AWD met plug-in hybrid
technologie – levert verbluffende prestaties plus minimale uitstoot.
De T8 Twin Engine, die zowel een 2,0 liter Drive-E benzinemotor
met supercharger en turbo als elektromotor heeft, levert enorm
veel pk’s in combinatie met een onvoorstelbaar hoog motorkoppel.
U kunt er echter ook in rijden met een brandstofverbruik waar een
compacte auto jaloers op kan zijn. Deze Plug-in Hybrid op benzine
levert niet alleen schitterende prestaties bij een zeer laag brandstofverbruik, maar heeft ook bijzonder goede rijeigenschappen
dankzij de centraal, in de consoletunnel gemonteerde, compacte
accu met grote capaciteit.
De XC90 T8 Twin Engine AWD is ook veelzijdig: u kunt kiezen
uit verschillende rijmodi voor vrijwel alle omstandigheden. In de
Pure-modus draait alles om brandstofbesparing en minder uitstoot.
Deze modus, die werkt bij snelheden tot 125 km/u, maakt zoveel

Als symbool van de puur elektrische aandrijving prijkt in
onze XC90 T8 Twin Engine AWD een kristallen versnellingspook van de wereldberoemde Zweedse glasfabrikant
Orrefors®.

mogelijk gebruik van elektrische energie, die naar de achterwielen
wordt gestuurd. Deze modus zorgt voor ruimschoots voldoende
reserves: voor de meeste mensen is een volle accu genoeg voor
het dagelijkse woon-werkverkeer. U hoeft nooit bezorgd te zijn
over uw actieradius, omdat u op elk moment een beroep kunt doen
op de krachtige benzinemotor.
Hybrid is de standaardmodus. Deze modus, die gericht is op
maximaal comfort, gebruikt de elektromotor om de achterwielen
en de benzinemotor om de voorwielen aan te drijven. Dat gebeurt
afzonderlijk of tegelijkertijd om een optimale balans tussen prestaties en zuinigheid te bereiken.
De Power-modus daarentegen brengt het gezamenlijke vermogen
van de benzine-en elektromotor gelijktijdig op alle vier de wielen
over, met een sportieve afstelling van de besturing, transmissie en
remmen. De AWD-modus (vierwielaandrijving) verbetert de tractie,
terwijl de Offroad-modus bovendien een elektronisch geregeld sperdifferentieel inschakelt om bij snelheden lager dan 40 km/u over
slechte wegen te rijden. Uw XC90 kan dus een geruisloze stadsauto
zonder schadelijke uitstoot, een krachtig presterende SUV of een
geruststellende metgezel onder lastige omstandigheden zijn.

De XC90 verbruikt minder brandstof dan vergelijkbare
modellen met een grotere cilinderinhoud. Dat leidt tot
grote brandstofbesparingen en een lagere CO2 -uitstoot
tijdens de hele levensduur van de auto.

Sluit uw T8 Twin Engine aan op onze speciaal ontworpen
laadpunt voor aan de muur bij u thuis en laat de accu veilig en
eenvoudig op. Een volledig opgeladen accu biedt voldoende
vermogen om woon-werkverkeer te rijden, puur op elektriciteit.
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Onze Twin Engine-technologie zorgt ervoor dat u tegelijkertijd
een compromisloze rijervaring, een uitstekend brandstofverbruik en
een lage CO2-uitstoot krijgt. Daarom is deze oplossing niet alleen
nu maar ook in de toekomst van belang.
Onze XC90 T8 Twin Engine AWD is de laatste mijlpaal op deze
reis. Naast een krachtige benzinemotor met supercharger en turbo
heeft dit model een sterke elektromotor, die zijn indrukwekkende
koppel direct aan de achterwielen afgeeft. Deze motor wordt gevoed
door een accupakket met grote capaciteit die centraal langs de
cardanastunnel is gemonteerd. Deze intelligente plaatsing zorgt
voor een uitstekende gewichtsverdeling en dus voor voortreffelijke
rijeigenschappen.
De meeste mensen kunnen elke dag volledig elektrisch naar hun
werk en weer naar huis rijden met de T8 Twin Engine AWD, maar
omdat ze op elk moment een beroep kunnen doen op de krachtige
benzinemotor, hoeven ze nooit bezorgd te zijn over hun actieradius.
De accu is snel en gemakkelijk op te laden. Tijdens het rijden
laadt de accu zichzelf op dankzij regeneratief remmen. Als u de
accu moet opladen, kunt u gebruik maken van een laadpunt. Uw
accu kan binnen drie uur volledig opgeladen zijn.
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STEVIGE CONTROLE
MET EEN LICHTE
DRA AIBEWEGING.
De XC90 bevat ook onze allernieuwste elektronische rijhulpsystemen, die de auto constant aan veranderende wegomstandigheden
en rijstijlen aanpassen. Met onze Hill Start Assist-functie kunt u
bijvoorbeeld eenvoudiger wegrijden op een steile helling. En ook
als de wegen en weersomstandigheden slecht zijn, kunt u dankzij
vierwielaandrijving en Hill Descent Control met vertrouwen aan uw
reis beginnen.
De XC90 is verkrijgbaar met luchtvering op alle vier de wielen.
Dit systeem omvat een zeer geavanceerde, elektronische schokdemperregeling. Hierdoor profiteert u niet alleen van een uitstekend
rijcomfort, maar kunt u ook kiezen uit verschillende rijmodi, die aan
uw persoonlijke rijstijl tegemoetkomen en de veelzijdigheid van de
auto vergroten onder alle weg- en weersomstandigheden.
In de Comfort-modus wordt de luchtvering op maximaal comfort
afgesteld, terwijl de Eco-modus de instellingen optimaliseert om het
brandstofverbruik en de CO2-uitstoot te verlagen. De Dynamic- en
de Power-modus laten de auto 20 millimeter zakken bij hogere snelheden om de stroomlijn en wegligging te optimaliseren, terwijl de
Offroad-modus voor 40 millimeter meer bodemvrijheid zorgt bij lage
snelheden. De modi zijn eenvoudig te veranderen met behulp van
een sierlijke en ergonomische draaiknop tussen de voorstoelen.
Met het luchtveringsysteem kunt u ook de achterkant van de
auto 50 millimeter laten zaken door op een knop in de laadruimte te
drukken. Hierdoor is het gemakkelijker om zware voorwerpen in (of
uit) uw auto te tillen of een aanhanger aan de trekhaak te koppelen.

Als u de Offroad-modus kiest, wordt de luchtvering aangepast om de auto 40 millimeter
te verhogen. Tegelijkertijd wordt Hill Descent Control geactiveerd: de auto remt dan voor
u op steile hellingen, terwijl u alleen hoeft te sturen. De Offroad-modus maakt uw XC90
geschikt om in zwaar terrein te rijden. Daarvoor hoeft u alleen de sierlijke rijmodusknop in
de gewenste stand te draaien.
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ABONNEER U OP
DE TOEKOMST.
Welkom in de toekomst. Daar waar eenvoudige, comfortabele
pakketten uw rijervaring revolutionair verbeteren. We noemen het
‘Care by Volvo’, een nieuwe manier om de auto’s van Volvo te ervaren en onderdeel van onze visie om u uw vrije tijd terug te geven.
Met een vast bedrag per maand zonder aanbetaling hebt u
beschikking over uw eigen Volvo-model. En wij zorgen voor de rest:
verzekering, onderhoud en service. Gemakkelijk, transparant en
zorgeloos. En omdat de service flexibel is, kunt u nadat u bent
geabonneerd ook voor kortere periodes andere Volvo-modellen
gebruiken*, bijvoorbeeld wanneer u een grotere auto nodig hebt.
Afhankelijk van uw regio omvat ‘Care by Volvo’ ook een reeks
exclusieve conciërgediensten, zodat u uw tijd nuttig kunt besteden.
Daarnaast profiteert u van onze progressieve technologieën en
innovaties omdat u in onze nieuwste Volvo-modellen rijdt.
Nog beter: omdat u traditioneel gezien niet de eigenaar van de
auto bent, bent u nergens voor verantwoordelijk. U beschermt uzelf
alvast tegen onverwachte kosten.
Dit is het autorijden van de toekomst. Dit is luxe van eenvoud.
Vanaf vandaag verkrijgbaar bij Volvo Cars (niet in Nederland).
* Afhankelijk van de locatie

VOLVO XC90
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UW REIS BEGINT HIER.
We hebben de XC90 met maar één doel ontworpen: een SUV die
naadloos aansluit op uw wensen en levensstijl. Een auto die aan
uw verwachtingen voldoet; een dynamische rijervaring met verfijnd
comfort en geavanceerd design – met zorg gebouwd voor de mensen en de wereld die we delen. Kies een auto die intuïtief is en het
leven net iets makkelijker maakt, waar u dag in dag uit plezier aan
beleeft.
Een krachtige en efficiënte motor vormt het hart van de XC90.
Welke motor u ook kiest, u geniet altijd van de nieuwste Drive-E-
technologie voor een ontspannende reis met een krachtig reactie-

vermogen. Brandstofconsumptie en CO2-uitstoot zijn minimaal en
onze motoren voldoen nu al aan de toekomstige regelgeving voor
uitstootemissie.
Onze Drive-E motorenfamilie bestaat uit geavanceerde benzineen dieselmotoren gecombineerd met onze soepele achttraps
Geartronic™ automaat, beschikbaar met krachtige AWD-vierwielaandrijving of voorwielaandrijving. Voor de ultieme combinatie
van performance en efficiëntie is er de T8 Twin Engine AWD met
plug-in hybrid technologie.
Maak uw keuze en geniet van uw reis, wat uw bestemming ook is.

T8 Twin Engine AWD

D5 AWD

Onze T8 Twin Engine plug-in hybrid levert verbluf fende prestaties zonder in te leveren op de
efficiëntie. Met 390 pk/640 Nm en de combinatie van een high-performance benzinemotor en
een krachtige elektromotor zorgt deze krachtpatser van 303 pk+87 pk/400 Nm+240 Nm
voor voortreffelijke rijprestaties en emissievrij rijden. Een ideale optie voor dagelijks woon-
werkverkeer. En waar nodig schakelt AWD over op vierwielaandrijving.

Met onze krachtigste 235 pk/480 Nm D5 dieselmotor ervaart u prestatie en verfijning
zonder compromissen. Twin-turbo-technologie, onze achttraps Geartronic™ automaat en
vierwielaandrijving geven u direct controle over de auto.

T5 AWD
Deze 250 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 vierwielaandrijving bent u verzekerd van
voortreffelijke rijeigenschappen.
LEES VERDER OP VOLVOCARS. NL
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Volvo XC90 Momentum
Onze standaarduitrusting biedt u al een hoog
technologieniveau dat voldoet aan uw eisen op
gebied van stijl, comfort en veiligheid.

Volvo XC90 R-Design
De sensatie van een levendige rijervaring die wordt
gekenmerkt door stijl, reactievermogen en controle.

Volvo XC90 Inscription
De gesofisticeerde expressie van Zweedse luxe.

Volvo XC90 Excellence
Deze vierzitter belichaamt het beste van
Scandinavisch design en vakmanschap.

ONTWERP DE VOLVO XC90 DIE BIJ U PAST.
Bij alles wat we doen, staan 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 XC90 precies is zoals
u wilt, bieden we een breed scala aan opties, uitvoeringen en persoon
lijke voorkeuren. De standaard XC90 Momentum-uitvoering biedt u
de stijl en technologie die aan al uw eisen voldoen. Als u liever een

sportievere look wilt, dan is XC90 R-Design iets voor u. Of misschien
wilt u al uw zintuigen onderdompelen in alleen het beste van Zweedse
luxe? Dan voelt u zich thuis met XC90 Inscription of – voor de ultieme
beleving van vakmanschap en design – met de alom geroemde XC90
Excellence. Wat u ook wenst, ook voor u is er een Volvo XC90. Lees
verder en ontdek hoe uw nieuwe XC90 eruit ziet.

VOLVO XC90

VOLVO XC90 MOMENTUM.
DE JUISTE AANKLEDING VOOR UW XC90.
Uw nieuwe XC90 kiezen is heel simpel. Het enige wat u hoeft te
doen is kiezen welk uitrustingsniveau het beste bij u past. Onze
standaarduitrusting Momentum biedt u al een hoog technologieniveau dat voldoet aan hoge eisen op gebied van stijl, comfort en
veiligheid. Zo kunt u genieten van Sensus Connect met verbeterde
connectiviteit – zoals de intuïtieve functie van ons 9-inch middendisplay met touchscreen en stembediening – en het heldere geluid
dat via ons High Performance audiosysteem binnenkomt. Volvo
On Call koppelt uw auto aan uw smartphone en geeft u toegang
tot een wereld aan slimme diensten. Onze CleanZone-technologie
zorgt in de stad voor gezonde, schone lucht binnenin de auto voor
u en uw passagiers.
Natuurlijk krijgt u standaard onze wereldwijd toonaangevende
IntelliSafe-technologie met het bekroonde City Safety-systeem
om aanrijdingen te voorkomen, de Lane Keeping Aid, Road Sign
Information, Run-off road Mitigation, Oncoming Lane Mitigation

en IntelliSafe Assist met onze nieuwe semi-automatische tech
nologieën Adaptive Cruise Control en Pilot Assist.
Onze kenmerkende led-koplampen in combinatie met decoratieve details aan de buitenkant en 19-inch velgen dragen bij aan
de exclusiviteit van uw XC90. Aan de binnenkant verwelkomen de
aluminium instaplijsten u elke keer wanneer u de deur van uw SUV
opent. De stijlvolle lederen bekleding en decoratief inlegwerk van
geborsteld aluminium versterken de sfeer van het interieur. Met
de elektrisch verstelbare 2-weg lendensteun voor de voorstoelen
inclusief verticale aanpassing vindt iedereen zijn ideale zitpositie.
Als het donker is, versterkt de verbeterde interieurverlichting de
exclusieve luxueuze ambiance in uw XC90. Met Momentum hebt u
bovendien het voordeel van een elektrisch bedienbare achterklep die
desgewenst gemakkelijk te openen is: u hoeft alleen maar uw voet
onder de achterbumper te bewegen om de achterklep te openen.

1. XC90 Momentum met LED-verlichting en 19-inch lichtmetalen velgen. 2. Signature LED-verlichting, Glossy Black grille en bright deco exterieur details dragen bij aan een krachtig doch
elegant uiterlijk. 3. Park Assist biedt ondersteuning bij het achteruit rijden en de chromen uitlaateindpijpen geven uw XC90 een dynamisch uiterlijk. 4. De verhoogde aluminium roof rails benadrukken het SUV karakter. 5. Sensus Connect met het standaard 8-inch digitaal instrumentarium, het 9-inch middendisplay met touch screen, voice control, USB-aansluiting en het High
Performance audio system met 10 uitstekende speakers en Bluetooth® audio streaming. 6. Metalen sierstrip in de bagegeruimte.
K IJK OP VOLVOCARS. NL VOOR EEN COMPLEE T OVER ZICHT VAN DE UITRUSTINGEN
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22" 6-dubbelspaaks Silver
(Optioneel)

22" 6-dubbelspaaks,
Matt Tech Black/Diamond Cut
(Optioneel)

Met een breed scala aan carrosseriekleuren en velgen laat de
nieuwe Volvo XC90 u een heel eigen SUV creëren. U kunt kiezen
uit de standaard 19-inch 10-spaaks zilverkleurige velgen, maar er
is ook de optie voor grotere 20-, 21- of 22-inch velgen. De kleur die u

20" 5-dubbelspaaks,
Matt Tech Black/Diamond Cut, 234
(Optioneel)

21" 5-dubbelspaaks,
Black Diamond Cut, 1014
(Optioneel)

kiest voor uw exterieur heeft een groot effect op de persoonlijkheid
van uw XC90. Beschikbaar in verschillende variaties. Elke kleur
doordrenkt uw SUV met een gevoel van luxe en stijl.

19" 6-spaaks Turbine,
Silver, 177
(Standaard T8 Momentum)

19" 10-spaaks Turbine
Silver, 172
(Standaard Momentum)
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614
Ice White

707
Inscription Crystal White pearl

711
Bright Silver metallic

477
Inscription Electric Silver metallic

723
Denim Blue metallic

467
Magic Blue metallic

714
Osmium Grey metallic

492
Savile Grey metallic

724
Pine Grey metallic

717
Onyx Black metallic

722
Maple Brown metallic

719
Luminous Sand metallic

De drukkleuren kunnen de exacte kleuren niet weergeven.
Vraag uw Volvo dealer naar kleurstalen.

VOLVO XC90

Het interieur van de XC90 is vervaardigd met u in gedachten. Elk
detail, elke lijn, elke vorm getuigt van het streven van onze ontwerpers
om een ruimte te creëren waarin u zich ontspant en de controle heeft.

Het interieur wordt verder versterkt door decorpanelen in geborsteld
aluminium en aluminium instaplijsten.

Comfortstoel

BEKLEDING Leder 1. Charcoal in Charcoal interieur, RA00 2. Maroon Brown in Charcoal-interieur, RA30 3. Amber in Charcoal interieur, RA20 4. Blond in Blond/Charcoal interieur, UA00
5.Blond in Blond interieur, WA00
PANELEN 6. Cross Brushed Aluminium (standaard)
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GEÏNSPIREERD DOOR: THE ART OF DRIVING.
Houdt u van rijden, dan is de XC90 R-Design voor u gemaakt. Met
zijn unieke persoonlijkheid belichaamt R-Design de opwinding van
een pittige rit die zich kenmerkt door stijl, respons en beheersing.
Tal van opvallende designdetails accentueren de dynamische ziel van
uw Volvo SUV en geven hem een sportieve, opvallende uitstraling.
Uw auto is vanuit elke hoek een ware blikvanger en belooft iedere

keer weer een geweldige rit. En u kunt er zeker van zijn dat de XC90
R-Design zijn belofte waarmaakt. Omgeven door met zorg vervaardigde, opvallende designdetails voelt u het al zodra u plaatsneemt in
de speciaal gevormde R-Design bestuurdersstoel. Van het R-Design
stuurwiel met schakelpaddles tot de Charcoal hemelbekleding: alles
is gemaakt om te inspireren en u bij uw rit te ondersteunen.

K IJK OP VOLVOCARS. NL VOOR EEN COMPLEE T OVER ZICHT VAN DE UITRUSTINGEN

XC 90 R-DESIGN | 55
T6 AWD | R-Design
720 Bursting Blue metallic | 22" 5-dubbelspaaks,
Matt Black/Diamond Cut, 175

VOLVO XC90

1

R-Design steekt uw Volvo in een luxe designer sportuitrusting.
Een uitstraling die is geënt op prestaties – zowel van binnen als van
buiten. Het exterieur van deze blikvanger is voorzien van sportieve
designaccenten als een opvallende grille in hoogglans zwart met
Silk Metal frame, voorspoiler, stijlvolle Silk Metal raamomlijsting,
Bright Silver spiegelkappen met een matte afwerking, een opvallende dubbele uitlaat en 20-inch lichtmetalen velgen. Onze herkenbare koplampen met LED-verlichting bieden uitstekend zicht en
maken van uw Volvo een opvallende verschijning. En voor nog beter,
ononderbroken zicht in het donker kiest u voor de optionele LED
koplampen met Active High Beam.
Bij binnenkomst heten de verlichte R-Design instaplijsten u van
harte welkom aan boord. Vanbinnen wordt het sportieve thema
voortgezet met Metal Mesh decorpanelen, Charcoal hemelbekleding, ons exclusief met lederlook bekleed dashboard, en volledig
elektrisch instelbare R-Design Contourstoelen in uniek Nubuck
Textiel/geperforeerd fijn Nappa Leder. Samen zorgen ze voor een

technische, cockpitachtige uitstraling. Het R-Design logo in de
hoofdsteunen en het opvallende stiksel in de stoelen, de versnellingspook en het stuur in geperforeerd leder accentueren de sportieve
maar elegante look. De elektrisch verstelbare zittingverlengers in
de voorstoelen versterken de dijbeenondersteuning voor verbeterd
comfort tijdens lange ritten. En wanneer het donker is, versterkt
onze meest geavanceerde interieurverlichting de exclusieve ambiance van luxe in uw XC90 R-Design. U hebt met R-Design volledig
de controle met ons grootste 12-inch bestuurdersdisplay en de op
het stuurwiel gemonteerde schakelpaddles voor nog meer controle
dankzij snellere handmatige schakelingen. Handig gepositioneerd
in de tunnelconsole tussen de voorstoelen vindt u de drive-modebediening waarmee u kunt schakelen tussen vijf verschillende rijprogramma’s: Comfort, Dynamic, Eco, Off Road en Individual.
De XC90 R-Design is leverbaar met alle motoren, inclusief onze
Plug-In Hybrid T8 Twin Engine AWD.

1. XC90 R-Design in exclusief Bursting Blue metallic met 20" Matt Black/Diamond Cut lichtmetalen velgen. 2. R-Design spiegelkappen in contrasterende silver look. 3. Het interieur van
de R-Design bestaat uit Contourstoelen met unieke Nubuck textiel/geperforeerd Fine Nappa leren bekleding, stoffen R-Design matten, R-Design stuurwiel met schakelpaddles, met lederlook bekleed dashboard, 12-inch bestuurdersdisplay met vier grafische modi, Carbon Fibre decorinleg (optioneel) en Bowers & Wilkins audiosysteem (optioneel). 4. R-Design is leverbaar
voor alle motoren. 5. Dubbele geïntegreerde uitlaat. 6. De herkenbare LED-verlichting en de R-Design voorgrille en spoiler accentueren het dynamische karakter. 7. De 22" Matt Black/
Diamond Cut lichtmetalen velgen voor de ultieme R-Design ervaring (optie).
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22" 6-dubbelspaaks Silver
(Optioneel)

22" 6-dubbelspaaks,
Matt Tech Black/Diamond Cut
(Optioneel)

Het exterieur laat geen twijfel bestaan over de bedoeling van uw
XC90 R-Design. De kleuren van het exterieur zijn zorgvuldig aangepast aan het dynamische karakter van de auto. Elke kleur heeft zijn
eigen unieke expressie, in het bijzonder Passion Red en Bursting
Blue metallic, die exclusief voor R-Design zijn ontworpen. Passion
Red is de iconische, sportieve kleur. Bursting Blue metallic zorgt

voor een technische, sportieve look die de inserts in hoogglanszwart
en met een Silk Metal afwerking perfect accentueert. De krachtige
20- of 22-inch R-Design lichtmetalen velgen met een opvallend
design benadrukken het dynamische maar verfijnde uiterlijk van
XC90 R-Design en maken uw Volvo SUV tot een klasse apart.

22" 5-dubbelspaaks,
Matt Black/Diamond Cut, 175
(Optioneel)

20" 5-spaaks,
Matt Black/Diamond Cut
(Standaard)
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614
Ice White

707
Inscription Crystal White pearl

711
Bright Silver metallic

477
Inscription Electric Silver metallic

720
Bursting Blue metallic

714
Osmium Grey metallic

492
Savile Grey metallic

717
Onyx Black metallic

612
Passion Red

De drukkleuren kunnen de exacte kleuren niet weergeven.
Vraag uw Volvo dealer naar kleurstalen.

VOLVO XC90

Binnen in uw XC90 R-Design geniet u van een dynamisch interieur
van hoogwaardige materialen waarin de bestuurder centraal staat.
De voorgevormde, elektrisch instelbare R-Design Contourstoelen
bieden ondersteuning bij elke verrassing die de weg voor u in petto
heeft. De exclusieve bekleding van Nubuck Textiel/Fijn Nappa leder

of Fijn Nappa leren bekleding met contrasterend stiksel zorgt voor
een sportief maar geraffineerd gevoel. Een gevoel dat verder versterkt
wordt door het met lederlook bekleed dashboard en de bovenste
deurpanelen met licht Amber-stiksel en door de Metal Mesh aluminium decorpanelen die het Charcoal-interieur perfect aanvullen.

Contourstoel

BEKLEDING Nubuck/Nappa leder (standaard) 1. Charcoal in Charcoal interieur, RB0R Nappa leder (optioneel) 2. Charcoal in Charcoal interieur, RC0R
SLEUTELCOVERS 3. Verkrijgbaar in Charcoal geperforeerd leder
PANELEN 4. Metal Mesh 5. Carbon Fiber (optioneel)
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EEN HOGERE VORM VAN LUXE.
We hebben de exclusieve XC90 Inscription gecreëerd om aan uw
hoogste verwachtingen van Zweedse luxe te voldoen. Een zeer persoonlijke expressie die een sterk gevoel van raffinement oproept.
Elk detail is zorgvuldig geselecteerd om u en uw passagiers een
verfijnde en verkwikkende ervaring te bieden. Het kenmerkende
exterieurdesign verbetert het luxueuze uiterlijk en gevoel van de

XC90. Het zorgvuldig uitgevoerde interieur geeft u de ruimte voor
een ontspannen rijervaring. De XC90 Inscription belichaamt ons
trotse erfgoed: design met de mens centraal. Als het gaat om intelligente luxe doordrenkt met een onderscheidende stijl en nieuwe
ideeën, dan is de XC90 Inscription uniek – net als u.
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T8 Twin Engine AWD | Inscription
714 Osmium Grey metallic | 21" 8-spaaks,
Silver Diamond Cut lichtmetalen velgen, 174

VOLVO XC90

1

2

De uiterst geavanceerde XC90 Inscription ademt moderne luxe
uit. Hij is in één opslag te herkennen dankzij de opvallende verchroomde grille en bright deco strip onder aan de portieren. De
XC90 onderscheidt zich door verschillende slimme designaccenten
aan de buitenkant die aansluiten op zijn tijdloze Scandinavische
vormgeving. De 20-inch velgen vormen als fraaie sieraden één
geheel met de afwerking van de bright deco sierelementen en geïntegreerde dakrails. Samen met de elegante dubbele geïntegreerde
uitlaatpijpen dragen ze bij aan de zelfverzekerde houding van de
auto. Onze kenmerkende LED-verlichting maakt uw auto herkenbaar en biedt uitstekend zicht in het donker. Voor een nog beter
en ononderbroken zicht kiest u voor onze geavanceerde LED-
koplampen met Active High Beam-technologie.
Elke keer als u de deur opent, verwelkomen de Inscription
instaplijsten u met licht. De luxe gaat verder met authentieke, fijn
bewerkte materialen die een lounge-achtige sfeer van weelderig
comfort creëren. U en uw passagiers kunnen achterover leunen
in voorgevormde elektrisch bedienbare comfortstoelen met fijn
Nappa lederen bekleding. Decoratief inlegwerk van exclusief Linear
Walnut, Inscription stoffen matten en onze meest geavanceerde

interieurverlichting bieden u de ware Inscription beleving. Voor u als
bestuurder geven het grote 12-inch instrumentenpaneel en de
handige Drive Mode Settings op het console tussen de voorstoelen
u het gevoel dat u de touwtjes in handen hebt. Voor een nog betere
rijervaring, zorgt onze optionele actieve chassis met luchtvering voor
optimaal comfort en stuurgemak. U kiest met de Drive Mode-bediening tussen vijf verschillende chassis-instellingen.
Met ventilatie- en massagefuncties maakt u de voorstoelen
nog comfortabeler. Met de optionele climate control met vier zones
kunnen de bestuurder, voorpassagier en buitenste passagiers op
de tweede rij hun eigen temperatuurinstelling kiezen. De toevoeging
van een panoramisch glazen dak laat iedereen in uw XC90 genieten
van een prachtige beleving van licht en lucht. Het voorste deel kunt
u openen met een drukknop en op zonnige dagen vermindert een
elektrisch bedienbaar zonnescherm van geperforeerd textiel de hitte
en schittering zonder dat dit ten koste gaat van het ruimtelijke gevoel
van lucht. Uw XC90 omtoveren tot een concertzaal? Geen probleem.
Ons optionele high-end audiosysteem Bowers & Wilkins zorgt voor
uitzonderlijke helderheid en weergave van uw muziek, waar u ook zit.

1. De kenmerkende koplampen met LED-verlichting bieden herkenbaarheid en uitstekend zicht in het donker. 2. Inscription grille in elegante verchroomde afwerking. 3. Dubbele geïntegreerde
uitlaat met een bright decor afwerking voor een elegante, krachtige indruk. 4. Zorgvuldig vormgegeven 20" Inscription lichtmetalen velgen. 5. Intuïtief 12" digitaal bestuurdersdisplay met
vier grafische modi. 6. Drive-modus scrollwiel met een metalen afwerking met ruitpatroon en optionele, decoratieve inleg van Linear Walnut. 7. Bright deco strip onder aan de portieren met
Inscription-logo. 8. Exclusieve Inscription transpondersleutel met lederen afwerking.
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22" 6-dubbelspaaks Silver
(Optioneel)

22" 6-dubbelspaaks,
Matt Tech Black/Diamond Cut
(Optioneel)

Het exterieur van de XC90 Inscription is met zijn subtiele juweelachtige accenten een tijdloze uiting van klassiek Scandinavisch
design. Met ons kleurenpalet kunt u de XC90 Inscription ontwerpen
die het beste past bij uw persoonlijke stijl en voorkeuren. De 20-,

21" 8-spaaks
Silver/Diamond Cut, 174
(Optioneel)

21" 5-dubbelspaaks,
Black Diamond Cut, 1014
(Optioneel)

21- of 22-inch velgen, leverbaar in opvallend Diamond Cut-ontwerp,
sluiten aan op de designaccenten op het exterieur en creëren een
harmonisch beeld van eigentijdse elegantie.

20" 5-dubbelspaaks,
Matt Tech Black/Diamond Cut, 234
(Optioneel)

20" 10-spaaks
Silver/Diamond Cut, 173
(Standaard)
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614
Ice White

707
Inscription Crystal White pearl

711
Bright Silver metallic

477
Inscription Electric Silver metallic

723
Denim Blue metallic

467
Magic Blue metallic

714
Osmium Grey metallic

492
Savile Grey metallic

724
Pine Grey metallic

717
Onyx Black metallic

722
Maple Brown metallic

719
Luminous Sand metallic

De drukkleuren kunnen de exacte kleuren niet weergeven.
Vraag uw Volvo dealer naar kleurstalen.

VOLVO XC90

Binnen in de XC90 wordt u omringd door doordachte luxe. Waar u
ook kijkt, u ziet echte materialen en vakmanschap. Een zintuiglijke
ervaring die verder versterkt wordt door de ergonomisch ontworpen Comfort- en Contourstoelen met fijn Nappa leren bekleding
met zittingverlengers in de voorstoelen. De Metal Mesh aluminium

decorinleg en het met lederlook bekleed dashboard dragen bij
aan de exclusieve look en feel. Voor nog meer welzijn zijn de comfortstoelen verkrijgbaar met ventilatie en een massagefunctie. En
om uw persoonlijkheid in het interieur te onderstrepen, beschikt u
over een ruime keuze aan kleuren, bekleding en inlegcombinaties.

Contourstoel

BEKLEDING Fijn Nappa leder, Comfortstoel (standaard voor Inscription) 1. Charcoal in Charcoal interieur, RB00 2. Maroon Brown in Charcoal interieur, RB30 3. Amber in
Charcoal interieur, RB20 4. Blond in Blond/Charcoal interieur, UB00 5. Blond in Blond/Charcoal interieur, WB00 Fijn Nappa leder, Contourstoel (optioneel voor Momentum
en Inscription) 6. Charcoal in Charcoal interieur, RB01 7. Amber in Charcoal interieur, RB21 8. Blond in Charcoal interieur. UB01
SLEUTELCOVERS 9. Leverbaar in Charcoal leder, Blond leder, Amber leder, Maroon Brown leder, White leder (accessoire), Dark Flame Birch (accessoire) and Linear Walnut (accessoire).
PANELEN 10. Metal Mesh 11. Dark Flame Birch 12. Linear Walnut
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HET BESTE VAN ALLES.
De Volvo XC90 Excellence komt voort uit een uniek concept: hij
combineert de sterke punten van onze geroemde SUV met alle
rijkdom van een eigentijds eersteklas interieur. Deze vierzitter
belichaamt het beste van Scandinavisch design en vakmanschap
en kijkt met een nieuwe, frisse blik naar luxe. Het interieur is met
zorg samengesteld zodat u en uw gasten kunnen genieten van rust
en afzondering in luxe. Of u nu graag in de voorstoelen plaatsneemt
of zich liever op een van de achterstoelen ontspant, u geniet van
eersteklas accommodatie in afzonderlijke stoelen met fijn Nappa
leder en een geavanceerde ventilatie- en massagefunctie. Hand-

gemaakte glazen van echt Zweeds Orrefors®-kristal zijn binnen
handbereik, en Bowers & Wilkins, een van de beste audiosystemen
voor auto’s, garandeert een perfecte geluidsbeleving.
Wilt u de sfeer van een Scandinavische luxe lounge ervaren?
Neem dan eens plaats achterin de XC90 Excellence Lounge (niet
leverbaar in Nederland). Deze unieke drie-zits SUV zorgt voor een
ruimtelijke, luxe sfeer dankzij onder andere onze loungeconsole
voor maximaal comfort en gemak.
De XC90 Excellence is van begin tot eind een traktatie voor uw
zintuigen, met een duidelijk Zweeds tintje.

K IJK OP VOLVOCARS. NL VOOR EEN COMPLEE T OVER ZICHT VAN DE UITRUSTINGEN

XC 90 E XCELLENCE | 71
T8 Twin Engine AWD | Excellence
717 Onyx Black metallic | 21" 10-spaaks,
Turbine, gepolijst

VOLVO XC90

2

1

De sfeer van eigentijdse stijl en luxe is voelbaar aanwezig in de afzonderlijke fijn Nappa leren stoelen van de XC90 Excellence. Elke stoel
is elektrisch instelbaar en kan worden gepositioneerd voor optimaal
comfort. De stoelen zijn bovendien verwarmbaar en ventileerbaar. Een
massagefunctie met vijf programma’s en drie snelheden, elektrisch
verlengbare kussens, extra breed uitlopende hoofdsteunen en superieure beenruimte versterken het gevoel van ruimte en comfort in de
XC90 Excellence. Voor uw gemak is de tunnelconsole achter voorzien
van twee inklaptafels. In de tunnelconsole achter vindt u twee speciaal
ontworpen champagneglazen van Zweeds Orrefors®-kristal, en met
het koelvak tussen de achterstoelen blijven uw drankjes koel en
binnen handbereik.
Bowers & Wilkins geeft een heldere, genuanceerde weergave van
uw favoriete muziek in hoogwaardige surround sound. Het geluid van
buiten blijft tot een minimum beperkt dankzij de speciale geluidsarme
banden, extra dikke geluidsisolatie, dubbele gelamineerde zijruiten en
een afscheiding tussen het zitgedeelte en de bagageruimte met extra
geluidsisolatie.

3

Onze geavanceerde luchtvering garandeert probleemloos rijcomfort
onder alle wegomstandigheden. Het geavanceerde klimaatsysteem
met vier zones en ionische luchtreiniger geeft de lucht in uw interieur
een verkwikkende frisheid, zelfs wanneer u door een vervuild gebied
rijdt. Het panoramadak versterkt daarbij het gevoel van licht en ruimte.
De dikke tapijten, lederen bekleding op de handgrepen, zonnekleppen,
het met lederlook bekleed dashboard en de Linear Walnut panelen
accentueren het gevoel van overvloedige luxe.
En voor een nog sterkere lounge-achtige sfeer hebben we de
XC90 Excellence Lounge voor u klaarstaan (niet in Nederland). Deze
luxe drie-zits SUV biedt u alle denkbare luxe van de XC90 Excellence
met als toevoeging de speciaal ontworpen loungeconsole op de
plaats van de bijrijdersstoel. Dit zorgt voor een unieke, ruimtelijke
sfeer vanbinnen en biedt u een verwarmde voetsteun, geïntegreerde
13-inch tablet en opbergruimte voor ontspannend reizen.

1. Geïnspireerd op exclusieve privéjets: de twee inklaptafels zijn eenvoudig op te bergen wanneer ze niet nodig zijn. 2. De tunnelconsole achter biedt plaats aan de twee speciaal ontworpen
glazen van Orrefors®-kristal in verlichte kristallen bekerhouders. 3. De vier afzonderlijke stoelen zijn bekleed met geperforeerd fijn Nappa leder met een exclusief ruitpatroon. 4. Subtiele
designaccenten op het exterieur, zoals chromen stijlen en 21-inch 10-spaaks Turbine Polished lichtmetalen velgen, benadrukken de unieke status van de XC90 Excellence. 5. Het koelvak
biedt plaats aan twee 750ml flessen en twee glazen van Orrefors®-kristal. Daar bovenop bevindt zich een extra Bowers & Wilkins speaker voor de middentonen. 6. Extra breed uitlopende
hoofdsteunen, een ligstand en verlengbare zitkussens bieden optimaal comfort om te rusten of slapen. 7. De functies van de achterstoelen zijn regelbaar met een pop-up touchscreen dat
eenvoudig uit het zicht kan worden geplaatst. 8. In de XC90 Excellence Lounge drie-zits wordt de bijrijdersstoel vervangen door een instelbare loungeconsole voor een nog luxueuzere
belevenis op de achterbank. De verwarmde voetsteun, afsluitbare opbergruimte en een inklapbare, geïntegreerde tablet tillen comfort tijdens lange afstanden naar geheel nieuw niveau.
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22" 6-dubbelspaaks Silver
(Optioneel)

22" 6-dubbelspaaks,
Matt Tech Black/Diamond Cut
(Optioneel)

Van buiten onthullen enkele subtiele designaccenten het unieke
karakter van de XC90 Excellence. De discrete logo’s op de verchroomde strips onder aan de deur en de bright decor verchroomde
deurstijlen geven uw XC90 Excellence een elegante look, samen

met de getinte achterruiten – een uitstraling van krachtige elegantie
die wordt geaccentueerd door de exclusieve 21- of 22-inch lichtmetalen velgen. Met de brede keuze aan exterieurkleuren kunt u uw
eigen, persoonlijke XC90 Excellence ontwerpen.

21" 8-spoke
Silver Diamond Cut, 174
(Optioneel)

21" 10-spaaks, Turbine,
Gepolijst
(Standaard)
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614
Ice White

707
Inscription Crystal White pearl

711
Bright Silver metallic

477
Inscription Electric Silver metallic

723
Denim Blue metallic

467
Magic Blue metallic

714
Osmium Grey metallic

492
Savile Grey metallic

724
Pine Grey metallic

717
Onyx Black metallic

722
Maple Brown metallic

719
Luminous Sand metallic

De drukkleuren kunnen de exacte kleuren niet weergeven.
Vraag uw Volvo dealer naar kleurstalen.

VOLVO XC90

Als echte fijnproever voelt u zich direct thuis in het weldadige interieur
van de XC90 Excellence. De afzonderlijke stoelen zijn bekleed met
geperforeerd fijn Nappa-leder en voorzien van een uniek patroon. U
wordt omringd door pure materialen – de handgemaakte Linear
Walnut decorpanelen, hemelbekleding en dakstijlen van nubuck-

textiel en het afgestemde dashboard, de zonnekleppen en grepen
met leren bekleding dragen bij aan een oprecht luxe ervaring.
Voor het interieur en de bekleding hebt u de keuze uit drie kleurcombinaties: Charcoal, Maroon Brown en Blond.

Exellence stoel

BEKLEDING Geperforeerd fijn Nappa leder 1. Charcoal in Charcoal interieur, RC04 2. Maroon Brown in Charcoal-interieur, RC34 3. Blond in Blond/Charcoal interieur, WC04
4. Charcoal in Charcoal interieur, RC04* 5. Maroon Brown in Charcoal-interieur, RC34* 6. Blond in Blond/Charcoal interieur, WC04*
SLEUTELCOVERS 7. Leverbaar in Charcoal Leder, Maroon Brown Leder, en Blond Leder.
PANELEN 8. Linear Walnut
* Privacy Screen later in 2018 leverbaar (niet in Nederland).
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ACCESSOIRES.
UW XC90 – GEHEEL IN UW EIGEN STIJL.

T6 AWD | Inscription
467 Magic Blue metallic | Skidplates voor en achter in roestvrijstaal | Geïntegreerde dubbele uitlaatpijpen |
Geïntegreerde aluminium running boards met led-verlichting | Wielkastverbreders in de kleur van de carrosserie |
21-inch 10-spaaks Turbine Tinted Silver Diamond Cut lichtmetalen velgen
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Maak de XC90 persoonlijk met de Volvo stylingaccessoires; de perfecte toevoeging voor uw nieuwe SUV. De roestvrijstalen skidplates
voor en achter met volledig geïntegreerde uitlaatpijpen benadrukken
het stoere karakter van de XC. De wielkastverbreders in de kleur van
de carrosserie geven uw auto een nog krachtigere uitstraling – met

name in combinatie met de indrukwekkende 21-inch of 22-inch lichtmetalen velgen. Door te kiezen voor geïntegreerde aluminium running
boards met led-verlichting voegt u praktische bruikbaarheid en een
exclusief, high-tech accent toe aan uw XC90.

G A VOOR MEER INFORMATIE OVER ACCESSOIRES NA AR: VOLVOCARS. NL /ACCE SSOIRE S

VOLVO XC90

GEHEEL ONTWORPEN VOOR U.
Creëer een XC90 die perfect in uw leven past. Met Volvo-accessoires
ontworpen met u en uw SUV centraal. De sleutelcover met afstandsbediening geeft u met de verschillende covers van echt hout of leder
een persoonlijk tintje, zodat deze past bij of juist contrasteert met het
interieur van uw auto. En dankzij onze Red Key zorgt u ervoor dat eventuele gastbestuurders op een verantwoorde manier in uw auto rijden.
Uw zoon of dochter die net het rijbewijs op zak heeft.
Met Media Server wordt uw reis nooit saai. Door uw mobiele
apparaten aan te sluiten, kunt u kiezen uit een enorm aanbod aan
entertainment. Maak het nog comfortabeler door Media Server te
combineren met onze slanke iPad®-houder. 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 een duurzaam en sterk maar ook zacht en ademend.
Uw kinderen zitten comfortabel en zijn beschermd. De exclusieve

zittingverhoger in echt leder en zacht Nubuck-textiel met een verstelbare rugleuning vervoert uw kind comfortabel en veilig, omdat de
veiligheidsgordel altijd goed zit. 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.
Uw auto en lading zijn eveneens beschermd. Een verlichte scuffplate bij de achterklep dekt de laaddrempel en versterkt de luxueuze
look van het interieur. Een stalen rek biedt een stevige barrière tussen
bagageruimte en passagiers. De bagageruimteverdeler verdeelt
de laadruimte in twee, zodat u twee huisdieren kunt meenemen. Met
een hondenhek creëert u een veilige ruimte en de beschermmat
beschermt de bodem.
Uw Volvo-dealer biedt ook een breed scala aan winterbanden,
zodat u tijdens het natte en koude seizoen veilig kunt rijden.
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1. Beschermend stalen rek. Bagageruimteverdeler. Hondenhek. Beschermmat. 2. Bagageruimtemat, kunststof.
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3. Media Server en iPad®-houder*, achterbank. 4. Kinderzitje, zittingverhoger met rugleuning, Leder/Nubuck Textiel 5. Kinderzitje, zittingverhoger. 6. Kinderzitje, achterwaarts gericht.
7. Verlichte scuffplate bij de achterklep. 8. Gepersonaliseerde afstandbediening, Linear Walnut. 9. Kinderzitje, babyzitje.
* Later in 2018 verkrijgbaar

VOLVO XC90
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1. Dakkoffer ontworpen door Volvo Cars. 2. Geïntegreerde running boards met verlichting. 3. Dakdragers. 4. Bumperbescherming.
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5. Als u een actieve levensstijl hebt, kunt u niet zonder onze dakdragers. Door hun speciale ontwerp passen ze netjes en veilig in de bevestigingspunten van uw XC90 en zijn ze te combineren
met alle andere houders. Welke sport u ook beoefent, onze speciaal ontworpen houders combineren veiligheid met gebruiksgemak.

VOLVO XC90

SENSUS-OPTIES.
Sensus Connect is standaard voorzien van een groot aantal opties:
stembediening, ons High Performance audiosysteem, een opvallend
9-inch middendisplay met touchscreen en het 8-inch digitaal instrumentenpaneel. Er zijn talrijke opties om uw ervaring uit te breiden.
Met Smartphone integratie hebt u bijvoorbeeld toegang tot geselecteerde apps en functies in uw smartphone via het middendisplay.

Daarnaast is er Sensus navigatie en het head-up display, waarmee
navigeren eenvoudig en intuïtief wordt. Volvo On Call bevat een
Wi-Fi hotspot en simkaartsleuf waarmee u via de dakantenne
online kunt gaan. Ook kunt u met uw auto communiceren via een
app op uw smartphone en kunt u direct contact opnemen met de
noodhulpdiensten.

SENSUS CONNECT MET HIGH PERFORMANCEAUDIOSYSTEEM
Omvat de volgende standaardfuncties:

De volgende apps zijn standaard:

• 8-inch bestuurdersdisplay

• Volvo On Call

• TuneIn (internetradio)

• 9-inch middendisplay met touchscreen

• Tethering via wifi of Bluetooth®

• Local Search (alleen met Sensus Navigatie)

• Bluetooth® audiostreaming

• High Performance-audiosysteem (330 W, 10 luidsprekers)

• Weer (alleen met Sensus Navigatie)

• USB- en AUX-ingang

• Voorbereiding voor optionele integratie Sensus Navigatie

• Send to Car (alleen met Sensus Navigatie)

• Stembesturing

• Internetradio via apps

• Glympse

• Stuurbedieningsknoppen

Daarnaast is een digitale gebruikershandleiding inbegrepen.

• Yelp
• Park and Pay
Neem voor meer informatie contact op met uw Volvo-dealer.

SENSUS CONNECT-OPTIES
Daarnaast zijn de
volgende opties leverbaar:
• 12-inch bestuurdersdisplay
• Head-up display
• Smartphone Integratie* met een extra USB-ingang
(Apple CarPlay™ voor iPhone® 5 of hoger, of Android
Auto™ voor Android smartphone 5.0 Lollipop of hoger)
• TV
• DAB+ (Digital Audio Broadcasting)
• Sensus Navigatie
• CD-speler
* Ga voor meer informatie naar
www.apple.com/ios/carplay
www.android.com/auto
Apple CarPlay en CarPlay zijn handelsmerken van Apple Inc
Android is een handelsmerk van Google Inc.

HARMAN KARDON®
PREMIUM SOUND

BOWERS & WILKINS

Een krachtig audiosysteem, voor uw
Volvo XC90 ontworpen in samenwerking
met audiospecialisten bij Harman Kardon®.

Ons beste audiosysteem, dat samen met
Bowers & Wilkins, de gerenommeerde
fabrikant van high-end audioapparatuur,
exclusief voor uw XC90 is ontwikkeld.

• 12-Kanaals versterker van 600 W

• 12-Kanaals klasse D-versterker van 1400 W

• 14 Harman Kardon® luidsprekers met een
luchtgeventileerde subwoofer

• 19 Bowers & Wilkins-luidsprekers, inclusief
luchtgeventileerde subwoofer
• Quantum Logic-surroundsysteem
• Dirac Dimensions Room Transformation-technologie
met drie geluidsmodi voor het interieur: Concert, Studio
en Stage
• Dirac Live® Sound Enhancement-technologie
• Roestvrijstalen tweeterpanelen
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INTELLISAFE-OPTIES.
Uw Volvo XC90 is standaard voorzien van uitgebreide IntelliSafetechnologieën die alle veiligheid bieden die u van een Volvo verwacht
– en meer. Ook beschikt u over City Safety, met technologieën die
zijn ontwikkeld om aanrijdingen met voetgangers, fietsers, grote
dieren en andere auto’s te voorkomen. City Safety remt nu ook
automatisch wanneer u op het punt staat de baan van een naderende auto op te draaien en Oncoming Lane Mitigation helpt u bij

het vermijden van aanrijdingen met tegemoetkomend verkeer door
automatisch tegen te sturen. Ook standaard is IntelliSafe Assist dat
u ondersteunt tijdens uw rit met semi-automatische technologieën
als Adaptive Cruise Control en Pilot Assist.
Voeg IntelliSafe Surround toe voor een nog groter gevoel van
veiligheid. IntelliSafe Surround attendeert u op auto’s die in uw dode
hoek of van achteren naderen en de auto indien nodig bijsturen.

INTELLISAFE

INTELLISAFE SURROUND

• Electronic Stability Control

• BLIS™ – blind spot information met Steer Assist

• Roll Stability Control

• Rear Collision Warning met remmen bij stilstand

• Driver Alert Control

• Cross Traffic Alert

LOSSE OPTIES INTELLISAFE

Losse opties – rijhulp-, comfort- en kinderveiligheidssystemen – die aan alle IntelliSafe-
pakketten toegevoegd kunnen worden:

• Road Sign Information

• Visual Park Assist met 360°-camera

• Snelheidsbegrenzer

• Park Assist Pilot

• Lane Keeping Aid

• Geïntegreerde zittingverhoger

• Automatisch remmen na aanrijding
• City Safety
(voertuigdetectie, voetganger- en fietserdetectie,
Autobrake op kruisingen, detectie van grote dieren)
• Veiligheidskooi
• Veiligheidsgordels met reminder en gordelaanspanner
• voor alle zitplaatsen
• Voorgespannen veiligheidsgordels voorin
• Airbags
• Brake pedal release
• WHIPS™ – Whiplash Injury Protection System
• Run-off road Mitigation
• Run-off road protection
• SIPS™ – Side Impact Protection System
• IntelliSafe Assist
(Adaptive Cruise Control, Pilot Assist, Distance Alert)
• Oncoming Lane Mitigation
• Oncoming Mitigation by Braking

LEES VERDER OP VOLVOCARS. NL

VOLVO XC90

UITVOERING MET 7 ZITPLAATSEN
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T8 Twin Engine AWD

T5 AWD

Motortype:

Plug-In Hybrid met 2,0 I4 viercilinder benzinemotor
in lijn met supercharger en turbo, elektromotor achter

2,0 liter I4 viercilinder benzinemotor
in lijn met turbo

Versnellingsbak:

Achttraps Geartronic™

Achttraps Geartronic™

Max. vermogen, kW (pk) bij omw/min:

Benzine: 223 (303) 6000
Elektrisch: 65 (87) 7000

184 (250) 5500

Max. koppel, Nm bij omw/min:

Benzine: 400/2200–4800
Elektrisch: 240/0–3000

350/1800–4800

Acceleratie, 0–100 km/u (sec), automaat:

5,8

7,9

Topsnelheid, km/u, automaat:

230

215

Brandstoftank, liter:

70

71

Bagage-inhoud, 7-zitter, liter (V211-2/3):

640/262

692/314

Bagage-inhoud, 5-zitter, liter (V211-2):

–

721

Milieuklasse:

Euro 6d-TEMP

Bandenklasse*:

B

C

B

C

Actieradius km, elektrisch:

37

37

–

–

Euro 6d-TEMP

Polestar Engineered Optimisation. Met Polestar Engineered Optimisation motorsoftware ervaart u een nauwkeuriger rijervaring en een perfecte wegligging. In samenwerking me de
engineers van Polestar hebben we belangrijke prestatiegebieden zoals de prestaties in het middenbereik, en reactievermogen van versnelling en gaspedaal. Om het beste uit uw Polestar
Engineered Optimisation-software te halen, raden we aan onze optionele drive-modebediening toe te voegen.
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UITVOERING MET 5 ZITPLAATSEN
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D5 AWD
Motortype:

2,0 liter I4 viercilinder twin-turbodieselmotor
in lijn met common rail

Versnellingsbak:

Achttraps Geartronic™

Max. vermogen, kW (pk) bij omw/min:

173 (235) 4000

Max. koppel, Nm bij omw/min:

480/1750–2250

Acceleratie, 0–100 km/u (sec), automaat:

7,8

Topsnelheid, km/u, automaat:

220

Brandstoftank, liter:

71

Bagage-inhoud, 7-zitter, liter (V211-2/3):

692/314

Bagage-inhoud, 5-zitter, liter (V211-2):

721

Milieuklasse:

Euro 6d-TEMP

Bandenklasse*:

B

C

* De bandenklasse is gebaseerd op de EU-bandenlabeling voor brandstofefficiëntiewaardering op basis van de rolweerstand van de band.
Selective Catalytic Reduction voor een verlaagde uitstoot van stikstofoxiden (NOX). De dieselmotor beschikt over een systeem – Selective Catalytic Reduction (SCR) – dat de
uitstoot van stikstofoxiden met behulp van een additief genaamd DEF (Diesel Exhaust Fluid), zoals AdBlue® nóg verder reduceert met tot wel 90%. De tank die deze vloeistof bevat wordt bij
elke beurt bijgevuld, maar dient ook tussen beurten bijgevuld te worden. Dit kunt u gemakkelijk zelf doen, bijvoorbeeld als u tankt bij een tankstation. De vulleiding zit naast de vulleiding voor
diesel.
Gem. verbruik: 2,6–8,1 l/100 km (38,5–12,3 km/l), gem. CO2-uitstoot resp. 59–189 g/km.
AdBlue® is een geregistreerd handelsmerk van het Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA).
Alle technische informatie is onder voorbehoud van wijzigingen. Vraag uw Volvo-dealer om de meest actuele informatie of raadpleeg de prijslijst.

Let op: Het is mogelijk dat bepaalde informatie in deze brochure onjuist is als gevolg van wijzigingen in de productspecificaties na uitgifte van deze brochure. De beschreven of getoonde
uitrusting is nu mogelijk alleen tegen meerprijs leverbaar. Neem daarom, vo ordat u bestelt, contact op met uw Volvo-dealer voor de actuele gegevens. De fabrikant behoudt zich het recht
voor om op ieder gewenst moment en zonder voorafgaande mededeling wijzigingen aan te brengen in de prijzen, kleuren, materialen, specificaties en modellen.

VOLVO XC90

WELKOM BIJ
DE VOLVO CAR
LIFEST YLE-COLLECTIE.
Onze Lifestyle-collectie bestaat uit een breed scala aan lifestyle-
accessoires – van Zweeds kristal tot handgemaakte lederen tassen,
kleding, horloges en meer exclusieve items. Ga voor meer lifestyle-
accessoires naar collection.volvocars.com

LIFEST YLE- COLLECTIE

SERVICE BY VOLVO.
EEN EENVOUDIGERE MANIER.
Als u een Volvo koopt, koopt u de eenvoudigste
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.

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 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 minimaal één keer per jaar het voorgeschreven onderhoud krijgt
bij de Volvo-dealer.

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.

ONDERHOUDSBEURT

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.

Als u uw Volvo voor een onderhoudsbeurt
naar een erkende Volvo-dealer brengt, profiteert u van vele extra’s, zodat uw bezoek
nog gemakkelijker en nog meer de moeite

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 dekkingen, 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 leaseconstructie? Volvo Car Lease combineert deze aspecten met
bedrijfszekere leaseconstructies zodat u kunt genieten van
uw Volvo. Uw Volvo-dealer adviseert u graag over bijvoorbeeld 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 onderhoudsbeurt. Dit krijgt u alleen bij de Volvo-dealer! Daarnaast
krijgt uw Volvo een jaar lang Volvo Assistance, onze Europese 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 veiligheidsniveau terug, met 4 jaar garantie. U kunt ook bij de
Volvo-dealer terecht voor Volvo Non-Stop Ruitreparaties.
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