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Skandinavisk 
innovasjon
– med mennesket i sentrum
Hos Volvo Cars fornyer vi oss hele tiden 
for å gjøre hverdagen din enklere. Hver 
eneste bil, teknologi og design er resultatet 
av en klar visjon om å sette mennesker i 
sentrum for alt vi gjør. Dette er en visjon 
som har drevet oss helt fra starten av, 
og som er inspirert av en skandinavisk 
kultur med en rik designarv og en unik 
måte å se verden på. 

Denne visjonen har inspirert oss til 
å skape innovasjoner som trepunkts-
sikkerhetsbeltet og sidekollisjonsputer 
– oppfinnelser som har bidratt til å 
redde liv og satt sitt preg på bilhistorien. 
Og med vår nye generasjon bilmodeller 
holder vi fast ved denne tradisjonen. 

Skandinavisk design kombinert med 
moderne svensk eksklusivitet beriker 

kjøreopplevelsen. Intuitiv Sensus-tekno-
logi gjør hverdagen mindre komplisert 
og holder deg på nett med omverdenen, 
mens de nyeste, kraftige Drive-E-driv-
linjene reagerer raskt og har den beste 
effektiviteten i sin klasse. I tillegg bistår 
våre IntelliSafe-innovasjoner deg under 
kjøringen og hjelper deg med å unngå 
ulykker. Alt dette gjør kjøreturen mer 
behagelig og fornøyelig.

Vi forstår hva som er viktig for menne-
sker, og dette danner grunnlaget for alle 
innovasjonene vi skaper – innovasjoner 
som forenkler hverdagen. 

Hos Volvo Cars designer vi bilene 
rundt deg.
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Da vi designet vår nye sedan, hadde vi 
ett mål for øye: å skape en bil som ville gi 
begrepet «eksklusivitet» et nytt innhold. 
Resultatet er den nye Volvo S90 – en bil 
som kombinerer det ypperste av skandi-
navisk design med avansert teknologi,  
for å gi deg en opplevelse helt utenom  
det vanlige. Vi snakker om en ny type 
eksklusivitet – skandinavisk eksklusivitet.

Det kraftfulle, lave karosseriet med 
den umiskjennelige brede og muskuløse 
skulderlinjen gir bilen et viljesterkt ut- 
seende. Den selvsikre og elegante desig-
nen er videreført i kupeen, hvor du sitter 
omgitt av eksklusive materialer som 
svensk krystall og flammebjørk. 

S90 er utstyrt med moderne teknologi 
som gir deg den støtten du trenger – uten 
å bli overveldende. Fra sikkerhetstekno-
logier som bidrar til å unngå kollisjoner, 
til drivlinjen T8 Twin Engine (Plug-in-
Hybrid) med både elektrisk motor og 
bensinmotor – bilens mange avanserte 
funksjoner er utviklet for å gjøre hver 
eneste kjøretur tryggere og mer for- 
nøyelig. 

Dette er en moderne sedan slik den 
skal være. Dette er den nye Volvo S90. 
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«Under det nøye utformede eksteriøret  
ligger et nytt chassis som leverer den perfekte kombinasjonen  

av presise kjøreegenskaper og komfort.»

ESTETISK NYTELSE
Der eleganse møter moderne teknologi 

S90 utstråler eleganse og kraftfullhet ut 
fra alle vinkler. Kombinasjonen av det korte 
over-henget, den lange akselavstanden og 
den lave taklinjen skaper et solid og strøm- 
linjeformet helhetsuttrykk som er sofistikert 
og elegant. Den muskuløse skulderlinjen 
er typisk Volvo og gir bilen et klassisk, men 
samtidig moderne utseende.

S90 er fullpakket med innovativ teknologi 
som har ett mål for øye: å gjøre hverdagen 
din enklere, og ett prinsipp: Den må være 

enkel å bruke. Den store berøringsskjermen 
har gitt oss muligheten til å redusere antall 
knapper til et minimum, og ettersom den 
er i portrettformat, blir det enklere å lese 
og bla gjennom kart. Verdensnyheten Run-
off road Mitigation hjelper deg å styre og 
unngå utforkjøring. Dette er vår menneske-
sentrerte tilnærming til teknologi – det skal 
fungere for deg. 

Under det nøye utformede eksteriøret 
ligger et nytt chassis som levere den perfekte 

kombinasjonen av presise kjøreegenskaper 
og god komfort. Det nye forhjulsopphenget 
med doble A-armer og integrert multilink 
med bladfjærer på bakhjulsopphenget gir 
deg full kontroll over bilens bevegelser. 
Luftfjæringen bak (ekstrautstyr) med aktivt 
chassis har forskjellige innstillinger som 
du kan velge etter humør eller veiforhold, og 
sørger for optimal bakkeklaring, uansett last.

Eleganse, håndverk og teknologi. Det er 
dette S90 handler om. 

volvo S90 

T6 AWD | Inscription | Mussel Blue metallic | 20" med  
8 eiker, Silver / Diamond Cut
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Klassisk Volvo, moderne løsninger 
Kraftfulle proporsjoner kombinert med 
skandinavisk finesse gjør S90 til en bil 
utenom det vanlige. Det lange panseret 
og den lave taklinjen vitner om kraft og 
eleganse, mens den nøye utformede 
skulderlinjen gjør S90 til en sann Volvo. 

Små detaljer utgjør store forskjeller 
Flotte detaljer kombinert med dristige 
former skaper et kraftfullt uttrykk.  
De integrerte enderørene løfter hel-
hets inntrykket, mens formen på LED- 
baklysene gir S90 en unik tilste devæ-
relse – enten den står stille eller er  
i bevegelse. 

T6 AWD | Inscription | Mussel Blue metallic | 20" med 
8 eiker Silver / Diamond Cut
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volvo S90 

DESIGNET FOR KONTROLL
Presisjon og nøyaktighet i hver berøring
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INNVENDIG DESIGN | 09

Fra det øyeblikket du setter deg i det form-
støpte førersetet har du full kontroll. Du  
sitter lavt i S90, og det 9-tommers senter-
displayet med berøringsskjerm er vinklet 
mot deg som i cockpiten på et fly. Du er 
omgitt av vakre materialer og avansert 
teknologi som skaper et kupémiljø som  
er både pent og velfungerende. 

Det enestående håndverket styrker inntryk-
ket av presisjon. Ett eksempel er lufteven- 
tilene, som er inspirert av konseptbilene våre. 
Med den vertikale listen i metall og de kryss-
riflede betjeningselementene er de pene å 
se på og en nytelse å bruke. I S90 beveger 
alle komponenter seg med en nøyaktighet 
som forutsetter svært presis ingeniørkunst. 

Dette er en bil som gir deg full kontroll over 
alle sider av kjøreturen. 

Perforert nappaskinn i blondt interiør | Linear Walnut 
dekorpanel
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Velkommen om bord. En reise på første klasse: rolig,  
komfor- tabelt og omgitt av vakkert utformet interiør.  
Et sted der reisen blir like viktig som målet. 

LES MER PÅ VOLVOCARS.NO

Perforert nappaskinn i blondt interiør | Linear Walnut dekorpanel
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En ny måte å reise på
Reis på første klasse, hver eneste dag.  
Når du sitter i S90, har du din egen, private 
salong, et sted der komfort og eksklusivitet 
er kombinert med avansert teknologi og 
ypperlig håndverk.

Det hele begynner med forsetene. De  
er formstøpt etter menneskekroppen og gir 
ypperlig støtte, og de mange regulerings-
funksjonene sørger for at alle kan finne den 
sittestillingen som passer dem best. Utfor-
mingen av seteryggene gir større benplass 
til passasjerene i baksetet, og individuelt 
regulerbar varme i baksetene bidrar til at alle 
får glede av den samme gode komforten. 

Om kvelden skaper kupébelysningen en  
lun glød som ønsker deg velkommen inn i 
bilen. Pakken med ekstra kraftig belysning  
(ekstrautstyr) omfatter bakbelyste dør- 
håndtak og belyste stigtrinn samt ekstra 
kupélys som understreker den eksklusive 
atmosfæren. 

CleanZone-teknologien sørger for at 
luften du puster inne i bilen, er renere enn 
uteluften. Systemet filtrerer ut støv, pollen, 
partikler og lukt, samtidig som det overvåker 
luftkvaliteten og lukker luftinntakene hvis 
forurensningsnivåene blir for høye. Alt skjer 
automatisk – det eneste du må gjøre, er å 
stille inn den lufttemperaturen du vil ha, så 
gjør S90 resten. 

Klimaanlegget med fire soner (ekstrautstyr) 
lar baksetepassasjerene regulere tempe-
raturen individuelt ved hjelp av en egen 
berøringsskjerm. Systemet omfatter også 
et hanskerom med avkjøling, slik at varme 
dager ikke nødvendigvis er ensbetydende 
med varm drikke. 

Dette er bare noen eksempler på detaljer 
som gjør hverdagen enklere og mer for-
nøyelig. Det elektriske bagasjeromslokket 
(ekstrautstyr) har en håndfri-funksjon som 
gjør at du kan åpne den uten å sette fra deg 
det du har i hendene. I S90 går avansert  
teknologi og praktiske funksjoner hånd i 
hånd.

«I S90 går avansert teknologi og praktiske funksjoner hånd i hånd.»

INNVENDIG DESIGN | 11

I førersetet har du full kontroll. Du kan styre funksjoner som 
navigasjon og underholdning med knappene på rattet, mens 
det 12-tommers instrumentpanelet holder deg informert.

Alle elementene i kupeen er utformet for å la form og funk-
sjon gå opp i en høyere enhet. Dørhåndtakene kan utstyres 
med bakbelysning som gjør dem enklere å finne i mørke.

Bilens avanserte teknologi kombinert med vakre naturmate-
rialer som Linear Walnut, skaper en helt unik, moderne stil.

LES MER PÅ VOLVOCARS.NO
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LES MER PÅ VOLVOCARS.NO

SENSUS | 13

All informasjon, full kontroll og alltid oppdatert

Sensus har et styrende prinsipp – å gjøre 
hverdagen din enklere og bedre, enten det 
dreier seg om komfort, underholdning eller 
navigasjon. Sensus holder deg på nett med 
Volvoen din og resten av verden. Systemet 
gir deg informasjon, underholdning og full 
kontroll over kjøreturen. 

De intuitive og brukervennlige betje- 
ningselementene er en av de viktigste 
egenskapene til Sensus, og du finner dem 

på det store 9-tommers senterdisplayet med 
berøringsskjerm. Vi har erstattet fysiske 
knapper med virtuelle knapper på skjermen, 
og har gjort dem større og enklere å bruke. 
Kraftig og tydelig grafikk gjør det enkelt å 
få med seg informasjon med et øyekast. 
Filosofien vår har alltid vært at du skal kunne 
betjene Volvoen din uten å ta øynene fra 
veien. Med ekstrautstyret frontruteprojek-
sjon (Head Up Display – HUD) kan du gjøre 

nettopp dette, samtidig som du holder deg 
tilkoblet og oppdatert. 

Og Sensus går enda lenger, med Wi-Fi 
som holder enhetene dine på nett, mens 
lydanleggene våre byr på stor fleksibilitet  
når det gjelder å velge lydkilde og skredder-
sy lyden fra den. 

Sensus-opplevelsen beriker hvert eneste 
øyeblikk du tilbringer i bilen. 

«Sensus holder deg på nett med Volvoen din og resten av verden.»
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volvo S90 

Premium Sound fra Bowers & Wilkins gir alle i bilen en 
enestående lytteopplevelse, uansett hvilket sete de sitter i. 
Denne nyskapende teknologien er utviklet i samarbeid med 
den velrenommerte stereoanleggprodusenten Bowers & 
Wilkins og spiller av yndlingsmusikken din med enestående 
klarhet og realisme. Den unike luftventilerte basshøyttaleren 
gir en mer massiv, dypere bassrespons ved å trekke inn luft 
fra utsiden av bilen, slik at den kan pumpe mer luft gjennom 

høyttaleren. Det er 19 høyttalere, så alle i bilen kan nyte  
best mulig lyd, hele tiden. Systemet har tre rommoduser  
som gir musikken liv og bringer deg nærmere musikerne.  
Concert-modusen gjenskaper den unike akustiske opp- 
levelsen i Göteborgs konserthus, mens modusene Stage og 
Studio setter deg i sentrum av musikken og lar deg høre den 
slik musikerne mente at den skulle høres. Les testen hos Lyd 
og Bilde, nr. 1 - 2016. 

Tilkoblet en hel verden av 
underholdning 
Kom nærmere musikken du liker, uansett 
hvilket sete du sitter i. Med Sensus Connect 
er all musikken din tilgjengelig når som helst, 
enten fra den avspilleren du foretrekker, eller 
fra strømmetjenester på nettet. 

Det hele begynner med det 9-tommers 
senterdisplayet, selve kontrollsenteret for 
Sensus. Overflaten reagerer på selv den 
letteste berøring – det er nok å stryke 
fingrene over glasset for å betjene knappene. 
og det fungerer selv med hansker. 

Det går raskt å koble enhetene dine til 
S90. Plugg ganske enkelt din iPhone® til 
USB-porten i bilen, så kan du gjøre senter-
displayet til en forlengelse av telefonen ved 

hjelp av Apple CarPlay™. Når en iPhone® er 
koblet til Apple CarPlay™, blir den samtidig 
ladet. 

Valget av underholdning er ikke begren-
set til hva du har på smarttelefonen eller 
bærbare lydavspillere. Wi-Fi og delt inter-
nettforbindelse gir større valgfrihet med en 
rask og stabil oppkobling via tak- antennen. 
Innebygde underholdningsapper som  
Spotify gjør det raskt og enkelt å finne ny 
musikk, fra internettradio til betalings- 
tjenester. Lydanlegget High Performance 
gir deg flotte musikkopplevelser, mens 
Premium Sound fra Bowers & Wilkins tar 
lytteopplevelsen opp på et helt nytt nivå. 

«Gjør senterdisplayet til en forlengelse  
av din iPhone® ved hjelp av Apple CarPlay™.»

Apple CarPlay er et varemerke for Apple Inc.
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9-tommers senterdisplay. Blikkfanget i den elegante kupeen 
til S90 er det 9-tommers senterdisplayet med berøringsskjerm i 
portrettformat. Det gir deg et stort utsnitt slik at du slipper å bla 
så mye. Dette formatet er perfekt til kartlesing, og utseendet 
minner om moderne smarttelefoner og nettbrett, så det oppleves 
umiddelbart kjent og intuitivt. Det har en blank overflate med et 
spesialbelegg som reduserer gjenskinn – så ikke bare ser det bra 
ut, det fungerer bra også. Dette er teknologi slik den skal være. 

LES MER PÅ VOLVOCARS.NO
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SENSUS | 17

Senterdisplay. Senterdisplayet i portrettformat med berørings- 
skjerm gjør det enkelt å lese kart og følge navigerings- meldinger. 
Kart vises på samme måte som i et atlas, så du slipper å bla så mye 
– du ser hvor du skal og hva som ligger foran deg. Skarpheten, stør-
relsen og formatet gjør det til et ideelt reisefølge på alle kjøreturer.

Vel frem  
– hver eneste gang
Sensus Navigasjon er din personlige guide, 
som holder deg informert og hjelper deg  
å finne frem til reisemålet. Vårt avanserte  
navigasjonssystem bruker intuitiv teknologi 
som raskt og enkelt veileder deg til reise-
målet – uansett hvor du velger å dra.

Alt du trenger å vite, vises på det 12- 
tommers instrumentpanelet rett foran deg. 
Det høyoppløselige bildet justerer seg selv 
slik at det aldri blir for lyst eller for mørkt, og 
endrer automatisk størrelsen på symbolene 
for å få plass til navigasjonsinformasjon. 
Frontruteprojeksjon (Head Up Display, som 
er ekstrautstyr) viser all viktig informasjon 
på den nedre delen av frontruten, og gir 
inntrykk av at informasjonen svever foran 
bilen. Dette betyr at du kan holde deg  
oppdatert uten å måtte ta øynene fra veien. 

Den klare grafikken til kartene våre gjør det 
enda enklere å finne frem til reisemålet. Og 
siden vi gir deg gratis kartoppgraderinger i 
hele bilens levetid, holder Sensus seg alltid 
oppdatert for mest mulig presis navigasjon. 

Sensus sparer deg også for tid ved å 
hjelpe deg med å finne det du leter etter, 
med innebygde navigasjonsapper som kan 
lokalisere og betale for en parkeringsplass 
eller finne bensinstasjoner, hoteller og andre 
destinasjoner. 

Med visshet om at Sensus har kontroll på 
veien forover, kan du ganske enkelt lene deg 
tilbake og nyte kjøreturen.

LES MER PÅ VOLVOCARS.NO

Voice control. Det er enkelt å styre Sensus. Gi Volvoen din enkle 
kommandoer som «Vis veien til Storgata i Oslo» eller «Ring Emilie 
Johansen», så følger talestyringssystemet instruksene og betjener 
klimaanlegget, navigasjonssystemet, infotainment-systemet og 
smarttelefonen din.
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Volvo On Call. En enklere hverdag. Volvo On 
Call-appen lar deg kommunisere med bilen din og 
omverdenen som aldri før.

Volvo On Call holder deg og Volvoen din på nett og lar 
deg fjernstyre bilen. Du kan også fjernstyre varme- 
apparatet og forvarme bilen på kalde morgener for en 
god start på dagen. Og på varme dager kan du bruke 
Volvo On Call til å kjøle bilen din, slik at temperaturen  
er perfekt når du er klar til å kjøre av sted. Lag en  
Wi-Fi-hotspot slik at du og passasjerene dine kan 
holde dere på nett. 

Planlegg reiser hjemmefra og send destinasjonen til 
bilen din, slik at navigasjonssystemet vet hvor du skal 
når du setter deg i bilen. Systemet kan også synkroni-
seres med kalenderen din for å minne deg om avtaler 
og vise deg veien frem.

Volvo On Call er kompatibelt med smartarmbåndet 
Microsoft Band, slik at du kan bruke talestyring til å 
styre bilen din. Med Apple Watch eller Android Wear 
får du tilgang til ytterligere funksjoner. Du kan låse 
bilen og starte/stanse motor- og kupévarmeren via 
Flic appen. Og skulle du ha behov for veihjelp eller 
nødhjelp, setter Volvo On Call deg i direkte kontakt 
med Volvos servicesenter. 

Systemet informerer deg i tillegg om bilens drivstoff- 
nivå, logger kjøredata og forteller deg når bilen din bør 
på service. Dette er bare noen eksempler på Volvos 
menneskesentrerte innovasjoner som bidrar til en 
enklere hverdag.

T5 | Momentum | 714 Osmium Grey metallic | 19" med 5 
trippelteiker, Matt Tech Black / Diamond Cut, 498
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Avansert sikkerhet. Den iøynefallende fronten skjuler en 
lang rekke sikkerhetsteknologier som gjør kjøringen enklere, 
tryggere og mer komfortabel.

LES MER PÅ VOLVOCARS.NO

T6 AWD | Inscription | Mussel Blue metallic | 20" med 8 eiker, 
Silver / Diamond Cut
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«IntelliSafe bidrar til en mer avslappende kjøretur.»

INTELLISAFE | 21

LES MER PÅ VOLVOCARS.NO

Alltid på utkikk

IntelliSafe er vårt navn på de innovative,  
intelligente teknologiene som støtter 
kjøringen din, bidrar til å forebygge ulykker 
og beskytter deg i tilfelle en kollisjon. Disse 
innovative teknologiene spiller en viktig rolle 
ved å hjelpe oss med å realisere vår dristige 
visjon om at ingen skal bli alvorlig skadet 
eller miste livet i en ny Volvo etter 2020.

City Safety er selve kjernen i IntelliSafe. 
Systemet er standardutstyr og fungerer som 
en andrepilot som er på utkikk etter farer på 
veien foran, varsler deg og om nødvendig griper 
inn. City Safety registrerer andre kjøretøy, fot-

gjengere, syklister og store dyr foran deg, selv 
om natten. Systemet varsler om eventuelle 
farer og bremser automatisk ned for å unngå 
eller begrense skade ved en kollisjon dersom 
du ikke reagerer på varselet.

IntelliSafe bidrar til en mer avslappende 
kjøretur. Pilot Assist gir myke styreimpulser  
for å holde bilen riktig plassert mellom 
kjørefeltlinjene, ved konstant fart eller en 
valgt avstand til bilen foran. Run-off road 
Mitigation er en verdensnyhet som styrer 
og, om nødvendig, bremser ned for å unngå 
utforkjøring. Driver Alert Control registrerer 

om du er søvnig eller uoppmerksom og 
varsler deg når det er på tide å ta en pause 
fra kjøringen, mens Trafikkskiltinformasjon 
minner deg om fartsgrensen. 

Velger du IntelliSafe Surround, får du  
i tillegg fordelen med BLISTM-systemet  
(blindsoneinformasjon), som varsler deg om 
biler i blindsonen og gjør det lettere å følge 
med når du kjører på motorveien. Når du  
rygger ut av en parkeringsplass, holder Cross 
Traffic Alert utkikk etter andre trafikanter bak 
bilen din.
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Pilot Assist hjelper deg å opprettholde en valgt 
hastighet eller avstand til andre kjøretøy og gir myke 
styreimpulser for å holde bilen riktig plassert mellom 
kjørefeltlinjene i hastigheter opptil 130 km/t.

I hastigheter opp til 50 km/t vil City Safety hjelpe 
deg med å unngå kollisjon med bilen foran deg. Om 
systemet registrerer at en kollisjon er i ferd med å 
inntreffe, vil du bli varslet med et lyd- og lyssignal.  
Reagerer du ikke umiddelbart, vil City Safety selv 
foreta maksimal innbremsing med sikte på å unngå 
kollisjon. Ved høyere hastigheter vil automatisk inn-
bremsingen redusere skadeomfanget.

Konsentrer deg om veien foran og la vårt BLISTM- 
system (blindsoneinformasjon) holde et øye med 
omgivelsene. Radarsensorer holder konstant utkikk  
og varsler deg hvis en bil kommer inn i blindsonen din. 

Med vår Cross Traffic Alert-teknologi kan du rygge ut 
fra parkeringsplassen i trygg forvissning om at du blir 
varslet i god tid før du risikerer å kollidere med et annet 
kjøretøy. Denne teknologien registrerer biler som 
nærmer seg fra sidene bak i en avstand på opptil 30 
meter, og varsler deg også om syklister og fotgjengere 
på kortere avstander.

LES MER PÅ VOLVOCARS.NO

T5 | Momentum | Osmium Grey metallic | 19" med 5 
trippelteiker, Matt Tech Black / Diamond Cut,
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Perfekt parkering, hver eneste gang.
Park Assist Pilot-systemet er som å ha noen til å par-
kere for seg. Det forteller deg om parkeringsplassen 
er stor nok til bilen din og tar deretter over styringen til 
du har parkert. Til lukeparkering trenger systemet bare 
1,2 ganger lengden til bilen din, så det kan takle selv 
de trangeste luker. Sett bilen i gir, gi gass og brems 
i henhold til instruksene på skjermen, så tar bilen 
din over styringen og manøvrerer seg selv på plass. 
Hvis du ønsker å parkere selv, hjelper 360  °-kameraet 
(ekstrautstyr) deg med å smette inn på en plass med 
største selvfølgelighet. 

LES MER PÅ VOLVOCARS.NO

T6 AWD | Inscription | Mussel Blue metallic |  
20" med 8 eiker, Silver / Diamond Cut
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Volvo er synonymt med veisikkerhet. Vi satte vårt første 
sikkerhetsbur i produksjon i 1944 og lanserte trepunkts 
sikkerhetsbeltet i 1959. Og vi har fortsatt å utvikle innovative 
sikkerhetsløsninger. Klargjorte setebelter foran strammer 
seg automatisk hvis bilen registrerer at det foreligger fare  
for en kollisjon, slik at du sitter i en tryggest mulig stilling. 

De formstøpte forsetene i S90 er ikke bare vakre å se på. 
Den unike strukturen absorberer loddrette støt og bidrar til 
å beskytte ryggraden din hvis bilen lander tungt etter å ha 
kjørt av veien. Dette er enda et eksempel på hvordan vi får 
alle deler av din Volvo til å jobbe hardere for sikkerheten din.

Trygghet for det viktigste
Det å ivareta sikkerheten for deg og passa-
sjerene dine har alltid vært en viktig prioritet 
for Volvo Cars, og vår siste generasjon av 
biler gjør mer enn noensinne for å holde deg 
trygg. Fra forebyggende teknologi som hjel-
per deg å unngå kollisjoner, til beskyttende 
funksjoner som reduserer konsekvensene av 
en kollisjon – vi fortsetter å utvikle innovative 
løsninger som bedrer sikkerheten din.

Volvoen din omgir deg med beskyttende 
sikkerhetsløsninger. Grunnlaget for den nye 
generasjonen vår av biler er en veldig solid 
kupé, der vi har brukt en høy andel 

ultrasterkt stål (boronstål) for å lage et be-
skyt tende bur rundt deg og passasjerene 
dine. 

Volvo Cars ga verden trepunkts sikker-
hetsbeltet i 1959, og de nyeste løsningene 
våre viderefører dette engasjementet for 
livreddende oppfinnelser. Run-off road 
Mitigation er et sikkerhetssystem som griper 
inn med styreimpulser og bremser ned hvis 
det registrerer at du er i ferd med å kjøre av 
veien. 

Hvis bilen likevel kjører av veien, redu-
serer Run-off road Protection-teknologien 

risikoen for alvorlige skader. De klargjorte 
setebeltene foran strammer seg automa-
tisk hvis bilen registrerer at en kollisjon er 
nært forestående, slik at du og passasjeren 
din sitter i en tryggest mulig stilling. De 
støtabsorberende setene bidrar dessuten til 
å beskytte ryggraden din hvis bilen lander 
tungt etter å ha kjørt av veien.

Det er dette spekteret av sikkerhets- 
teknologier og øyet for detaljer som gjør din 
Volvo til et trygt sted å være.

LES MER PÅ VOLVOCARS.NO

volvo S90 
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Mer glede – mindre forbruk

Volvo-motorene har en perfekt balanse 
mellom ytelse og effektivitet – de gir deg 
den motorkraften du ønsker deg, med lavt 
drivstofforbruk. Dette er mulig takket være 
Drive-E, den banebrytende teknologien bak 
de avanserte bensin- og dieselmotorene 
våre, der ytelse og effektivitet er innebygd. 

Det er vår innovative kultur som setter 
oss i stand til å skape slike motorer. D5-
drivlinjen i S90 er utstyrt med PowerPulse, 
en verdensnyhet fra Volvo Cars. Systemet 
aktiverer turboladeren så snart du trykker 
inn gasspedalen og gir rask akselerasjon, 
selv fra stillestående og lavere hastigheter. 
Det er denne typen teknologi som lar oss 
hente ut kraft fra en kompakt firesylindret 
motor tilsvarende en mye større motor, slik  
at du får en perfekt kombinasjon av ytelse 
og effektivitet. 

Mer kompakte motorer taper mindre energi 
som følge av friksjon. De får mer ut av hver 
eneste dråpe drivstoff og reduserer dermed 
utslippene. Vi har brukt lavfriksjons- 
komponenter for å få dem til å kjøre jevnere 
og mer effektivt. Ved å redusere størrelsen  
og vekten har vi frigjort plass og forbedret 
bilens kjøreegenskaper. 

Presise manuelle girkasser og vår åtte-
trinns GeartronicTM automatgirkasse utnytter 
motorens potensial til det fulle. GeartronicTM 

er konstruert for å minimere effekttapet og 
maksimere ytelsen, og velger alltid det rette 
giret. Du kan også velge å gire selv i manuell 
modus. 

For enda mer effektiv kjøring kan du 
velge ECO-modusen, som rekalibrerer 
drivlinjen for lavest mulig drivstofforbruk 
og utslipp. Med ECO Coast-funksjonen 

frikobles motoren fra automatgirkassen når 
du slipper gasspedalen i hastigheter over  
65 km/t, slik at motorbremsen ikke brukes.

Den banebrytende i-ART innsprøytings-
teknologien sørger for at dieselmotorene 
våre kjører stille og jevnt, slik at du får en 
mer avslappende og komfortabel kjøretur. 
i-ART måler opp nøyaktig riktig mengde 
drivstoff til hver sylinder og sørger for at 
motoren kjører jevnere og bruker mindre 
drivstoff – gjennom hele bilens levetid. Et 
lavt drivstofforbruk er gode nyheter for både 
deg og miljøet. 

Hos Volvo Cars ser vi inn i fremtiden for å 
forbedre hverdagen din i dag. Drive-E kombi-
nerer avanserte teknologier for å skape en 
bedre verden og en bedre kjøreopplevelse.

«Volvos drivlinjer har en optimal balanse mellom  
ytelse og effektivitet – mindre drivstofforbruk og utslipp, men  

med den motorkraften du trenger, når du trenger den.»

DRIVE-E | 29

T6 AWD | Inscription | Mussel Blue metallic | 20" med 8 
eiker, Silver / Diamond Cut
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To hjerter, én bil
Høyytelsesdrivlinjen T8 Twin Engine (Plug-in 
Hybrid) gir deg en engasjerende kjøreopple-
velse og reduserer samtidig CO2-utslippene 
og drivstofforbruket. 

Med 407 hk gir kombinasjonen av en 
firesylindret bensinmotor og en kraftig elek-
trisk motor deg kraft og ytelse tilsvarende en 
langt større motor, men med mye lavere driv-
stofforbruk. Bensinmotoren på 320 hk driver 
forhjulene, mens den elektriske motoren 
driver bakhjulene og gir deg imponerende 
akselerasjon og firehjulsdrift ved behov. 

Når du bruker bare den elektriske 
motoren, får du fordelen med stillegående 
og utslippsfri kjøring samt en rekkevidde 
på opptil 45 km, noe som passer perfekt til 
daglig matpakkekjøring. 

Fire ulike kjøremoduser gir presis kontroll 
over bilens drivlinje. Hybrid-modus bruker 
både bensinmotoren og den elektriske  
motoren for best mulig balanse mellom  
kraft og effektivitet, mens Pure bruker bare 
den elektriske motoren for utslippsfri kjøring.  
Power kombinerer hele effekten til ben-
sinmotoren med den elektriske motoren 
for høyest mulig ytelse, mens AWD gir deg 
kontinuerlig firehjulsdrift. Hvis du velger 
Individual, kan du kombinere de elementene 
du liker best fra hver enkelt modus og lage 
en modus som er skreddersydd etter dine 
behov. 

Betjeningen av denne teknologien er 
intuitiv og brukervennlig. Et nydelig rullehjul 
i kryssriflet metall gjør det enkelt å bytte 

mellom modusene. Hvis du har valgt det 
aktive chassiset med luftfjæring bak, velger 
bilen automatisk den chassisinnstillingen 
som passer best til kjøremodusen, slik at du 
kan nyte kjøreturen mens Volvoen din tar 
seg av resten. 

Batteriet lades raskt og enkelt. Det lader 
seg faktisk selv mens du kjører, takket være 
regenerativ bremsing. For å supplere med 
vanlig lading, plugger du det ganske enkelt 
til strømnettet, så kan det være fulladet på 
under tre timer. 

T8 Twin Engine gir deg det beste fra 
begge verdener – kompromissløs kraft.

Girspakhodet til T8 er laget av Orrefors®-krystall og kombi-
nerer tradisjonelle skandinaviske materialer med avansert 
design og teknologi.

Den kombinerte kraften fra en turboladet bensinmotor og 
en elektrisk motor gjør S90 T8 til en svært sprek sedan.

Plugg inn, slå på og lad opp. Bruk ladekontakten til å koble 
S90 til strømnettet og nyt den raffinerte elektriske motoren 
uansett hvor du skal.

«T8 Twin Engine gir deg det beste fra begge verdener – kompromissløs kraft.»

volvo S90 
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Vi har designet T8 Twin Engine slik at den gir deg mer 
enn bare effektivitet – du kommer til å legge merke til 
hvor velbalansert bilen er, hvor raskt den reagerer, og 
hvor kontant den er på styringen. Ved å montere den 
elektriske motoren over bakakselen og plassere batteriet 
lavt langs bilens senterlinje har vi gitt S90 en nesten 
perfekt vektfordeling, noe som er avgjørende for spreke 
kjøreegenskaper. 

Batteriets plassering bidrar til å gi S90 et lavt tyngde-
punkt, så den er stabil, stø og komfortabel. Og ettersom 
batteriet ikke er plassert i bagasjerommet, har du den 
samme lastekapasiteten i T8 Twin Engine som i alle 
de andre S90-modellene. Bilene våre er designet fra 
bunnen av for å bruke plug-in hybrid-teknologi, så du er 
garantert en god kjøreopplevelse. 

LES MER PÅ VOLVOCARS.NO

T8 Twin Engine AWD | Inscription | Crystal White pearl | 
20" med 10 eiker, Silver / Diamond Cut
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Ren kjøreglede
Vi designet S90 fra bunnen av for presisjon 
og komfort. Derfor gir det sofistikerte 
hjulopphenget deg det beste fra begge 
verdener: Nøyaktighet og presisjon når du vil 
ha det, kombinert med komfort og teknologi 
som gjør hver eneste kjøretur til en gledelig 
opplevelse. 

Forhjulsopphenget med doble A-armer 
fungerer sammen med bakhjulsopphenget 
med integrert multilink med bladfjærer og 
gir deg full kontroll over bilen. Luftfjærin-
gen bak (ekstrautstyr) kompenserer for 
last, tilpasser seg vei- og kjøreforholdene 
og gir deg en enda bedre kjøreopplevelse. 
Avansert førerhjelp som stabilitetskontroll 
og understyringskontroll holder S90 stabil 
og gir bedre kjøreegenskaper i svinger. 
Modellene med firehjulsdrift har enda bedre 
egenskaper på krevende veier. 

Som ekstrautstyr får du fire kjøremoduser  
å velge mellom, slik at du kan skreddersy  
bilens adferd etter humøret og finne den 
perfekte innstillingen for veien du kjører 
på. Ved å endre responsen til motoren, gir-
kassen, gasspedalen og rattet forandrer du 
bilens adferd, og med det aktive chassiset 
med luftfjæring bak (ekstrautstyr) kan du  
regulere bakkeklaringen og kjøreegen-
skapene. Girhendlene gir deg enda større 
kontroll. 

Når du stanser, hjelper S90 deg å komme 
i gang igjen. Bakkestarthjelpen gjør det 
enkelt med bakkestart ved å holde bremsene 
aktivert til du trykker på gassen. Automatisk 
bremsing ved fullstopp innebærer at du 
kan slippe bremsepedalen og la bilen gjøre 
jobben, for eksempel mens du venter på 
grønt lys. 

Luftfjæringen bak (ekstrautstyr) gir deg enestående komfort 
og kjøreegenskaper. Den absorberer ujevnheter i veien og 
holder bakkeklaringen konstant, slik at bilen reagerer slik du 
vil. Med aktiv chassisteknologi kan du skreddersy bakkekla-
ringen og kjøreegenskapene til S90. 

LES MER PÅ VOLVOCARS.NO

T6 AWD | Inscription | Mussel Blue  
metallic | 20" med 8 eiker, Silver /  
Diamond Cut

volvo S90 
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volvo S90 

Med ytelse som er en nytelse

_00JR5_S90_16w24_NOno.indd   36 2016-05-19   13:44



S90_16w24_V0.indd   37 2016-05-18   16:01

S90 er bygd opp rundt en serie kraftige, 
raffinerte og avanserte bensin- og diesel-
drivlinjer som gir deg en enestående kjøre-
opplevelse. Alle drivlinjene benytter Volvos 
Drive-E-teknologi for maksimal effekt og 
minimale utslipp, mens de høyeffektive 
firesylindrede motorene har ytelse som  
langt større motorer. 

Bensindrivlinjen T6 er både turboladet og 
kompressormatet og sørger for at du alltid 
har tilgang til den motorkraften du trenger, 
både ved bykjøring i sakte fart og lang kjøring 
i høye hastigheter. T5-bensindrivlinjens evne 
til å levere ved lav motorhastighet gjør den til 
en super allrounder med like god respons på 
landeveien som i byen. 

De sofistikerte dieseldrivlinjene har tils-
varende god ytelse. D5 på 235 hk er den 
kraftigste dieselen vi noensinne har bygd, 
mens den effektive og raffinerte D4 på  
190 hk er et perfekt valg for den som  
bruker bilen i jobben. 

Uansett hvilken drivlinje du velger, vil  
S90 alltid levere. 

MOTORER | 37

T8 Twin Engine | 407 (320+87) hk | 640 Nm | 44 g CO2

T6 AWD | 320 hk | 400 Nm | 165 g CO2

T5 | 254 hk | 350 Nm | 149 g CO2

D5 AWD | 235 hk | 480 Nm | 127 g CO2

D4 | 190 hk | 400 Nm | 116 g CO2

LES MER PÅ VOLVOCARS.NO

T6 AWD | Inscription | Mussel Blue metallic | 20" med 8 eiker, 
Silver / Diamond Cut,
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VALGET ER DITT
I en Volvo kan du nyte de aller beste sidene 
av friheten – friheten til å utforske nye veier, 
til å nyte kjøreturen og ikke minst til å skape 
en bil som passer til din stil og personlighet. 
Når du velger Volvo, er det noe mer enn et 
uttrykk for personligheten din. Det handler 
om å vite hva som er viktigst i livet og velge 
deretter. Det handler om å ta bedre vare på 
sine medmennesker og den jorden vi deler, 
og om aldri å fire på kravene til design og 

kvalitet. Det handler om å velge en bil som 
er mer menneskevennlig, intuitiv og effektiv 
– som ganske enkelt gir deg en bedre 
hverdag. 

Vi har utviklet et bredt utvalg av alternati-
ver, utstyrsnivåer og personlige uttrykk som 
sørger for at du får din nye Volvo S90 nøyak-
tig slik du vil ha den. S90 er sjenerøst utstyrt 
allerede på standard utstyrsnivå Kinetic, 
men kanskje har du likevel lyst til å forbedre 

opplevelsen enda mer med utstyrsnivået 
Momentum? Eller kanskje du foretrekker å 
skjemme bort sansene dine med det beste 
innenfor skandinavisk raffinement? Da er 
Inscription det rette valget for deg. Uansett 
hva du foretrekker, kan du være sikker på at 
det finnes en Volvo S90 for deg. Les videre 
og se hvordan din nye S90 kan se ut.

VALGET ER DITT | 39

Volvo S90 Kinetic Volvo S90 Momentum Volvo S90 Inscription
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volvo S90 

DET RETTE UTSTYRET TIL KJØRETUREN
Volvo S90 er et enkelt valg. Så er det bare å 
bestemme seg for hvilket utstyrsnivå som er 
riktig for deg. Allerede standard utstyrsnivå 
Kinetic gir deg masser av avansert teknologi 
og tilfredsstiller høye krav til stil, komfort og 
sikkerhet. Det 8-tommers instrumentpanelet 
gir deg full kontroll. Samtidig får du blant  
annet Sensus Connect med forbedrede 
kommunikasjonsfunksjoner – som den 
intuitive betjeningen av det 9-tommers 
senterdisplayet med berøringsskjerm og 
talestyring – og lydavspilling i høy kvalitet 
med vårt High lydanlegg. Det elektronisk 
styrte klimaanlegget med to soner sørger for 
at du og passasjerene dine får et behagelig 
kupéklima uansett ute-temperatur – føreren 
og passasjeren i forsetet kan regulere tem-

peraturen individuelt. Som standard får du 
naturligvis også nyte godt av våre verdensle-
dende IntelliSafe-teknologier, inkludert den 
prisbelønte antikollisjons-teknologien City 
Safety, Lane Keeping Aid, Adaptive Cruise 
Control og Pilot Assist, en avansert funksjon 
for semi-autonom kjøring. 

Hvis du velger utstyrsnivået Momentum,  
får du en enda sterkere opplevelse av 
skandinavisk eksklusivitet. De karakteristiske 
hovedlysene våre med LED-lamper, de lyse 
og dekorative utvendige designelementene 
og 18- eller 19-tommers felgene bidrar til 
den elegante stilen og gir S90 en tydeligere 
tilstedeværelse på veien. Stigtrinnene i  
aluminium ønsker deg velkommen hver 
gang du stiger inn i Volvoen din. De elegante 

trekkene i tekstil/skinn og dekorpanelene i 
børstet aluminium understreker atmosfæren 
i kupeen – en opplevelse som kan forsterkes 
ytterligere med trekk i skinn og dekor-paneler 
i ekte tre (ekstrautstyr). En elektrisk regulerbar 
4-veis korsryggstøtte i forsetene inkludert ver-
tikal regulering gjør det enkelt å optimalisere 
støtten etter dine behov. Og når det er mørkt, 
understreker det oppgraderte kupélyset den 
eksklusive stemningen i din S90. 

Med Momentum får du også fordelen 
med innfellbare sidespeil og et elektrisk 
bagasjeromslokk som kan åpnes ganske 
enkelt ved å bevege foten under den bakre 
støtfangeren når du har hendene fulle  
– praktisk, ikke sant?

S90 KINETIC
Inkluderer:
Tekstilinteriør | 8" digitalt instrumentpanel | City Safety kollisjonsvarsler med autobrems (bil, fotgjengere, syklister, store dyr og kryssende trafikk) | IntelliSafe Assist med Adaptiv Cruise 
Control, Lane Keeping Aid og Run-off road Mitigation | Bakkestarthjelp | Elektronisk klimaanlegg med 2 soner | Kjørecomputer | Charcoal dekorpaneler | High Performance lydanlegg med 9" 
berøringsskjerm, 330 W forsterker med SHARC-prosessor og 10 høyttalere | DAB+-radio | USB-port og AUX-inngang | Armlene i midten foran med 2 koppholdere | Elektrisk korsryggstøtte, 
fører- og passasjersete foran | Elektrisk nedfellbare nakkestøtter | Elektrisk nedfellbar bakseterygg | Fjernkontroll for radio i rattet | Fartsavhengig elektrisk servo-styring | Interior Air Quality 
System | Fjernstyrt sentrallås, nøkkelløs start | Halogen hovedlys | 17" lettmetallfelger | Regnsensor | Doble enderør bak | Volvo alarm

 

S90 MOMENTUM
Inkluderer Kinetic utstyrsnivå pluss følgende:
Sølvfargede dekorlister rundt sidevinduene | Elektrisk bakluke med håndfri-funksjon | Ryggesensor | Momentum grill i høyglanset pianosvart | Nøkkelløs åpning og start, bakbelyste dørhåndtak |  
Girspakhode med sølvfarget innlegg | Fargetilpasset nedre del, støtfangere og sidespeil | Skinnratt med Silk Metal innlegg, fargen på rattet følger interiørfargen | Dekorpaneler i Iron Ore 
Aluminium | LED-hovedlys (Tors hammer) med automatisk nedblending (på/av) | Ekstra interiørbelysning (mellomnivå) | Elektrisk innfellbare sidespeil | Doble forkrommede enderør bak

1. S90 Kinetic med 17-tommers felger. 2. S90 Kinetic med halogenhovedlys og Active High Beam-teknologi som automatisk veksler mellom nær- og fjernlys for å gi bedre sikt, uten å blende 
andre trafikanter. 3. S90 Momentum med 18-tommers felger og doble synlige enderør i krom. 4. De karakteristiske LED-lampene, grillen i høyglanset svart og de lyse utvendige dekorasjonene 
bidrar til det både kraftfulle og elegante uttrykket (Momentum). 5. Instrumentpanelet på 8-tommer er standard og lar deg velge mellom ulike grafiske moduser. Lysstyrken tilpasser seg 
automatisk etter de utvendige lysforholdene for optimal lesbarhet. 6. Parkeringsassistenten hjelper deg når du rygger, og de doble enderørene gir din S90 et mer dynamisk utseende 
(Momentum). 7. Sensus Connect inkluderer det store 9-tommers senterdisplayet med berøringsskjerm, talestyring, USB-port og AUX-inngang, internettkart og vårt 330 W High Performance 
lydanlegg med 10 svært gode høyttalere og Bluetooth® lydstrømming. 8. De praktisk plasserte kleshengerne rett bak forsetene gjør det enkelt å henge opp klesplagg uten å hindre sikten 
gjennom de bakre sidevinduene.
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volvo S90 

19" med 5 trippelteiker, Matt Tech Black / Diamond Cut 
(ekstrautstyr)

17" med 7 eiker, Silver  
(standard Kinetic)

16" med 5 eiker, Silver  
(standard) 

Med det brede utvalget av eksteriørfarger og felger lar den nye Volvo 
S90 deg skape en Volvo som passer perfekt til din personlighet. Med 
Kinetic kan du velge mellom standard 16-tommers felger med fem eiker 
eller de elegante 17-tommers felgene med syv eiker (ekstrautstyr), mens 
Momentum gir deg muligheten til å velge større 18- og 19-tommers 
felger. Eksteriørfargen du velger, er avgjørende for personligheten til din 
S90. Det er flere varianter å velge mellom, men felles for alle fargene er 
at de gir bilen et preg av eksklusivitet og tilstedeværelse.

18" med 10 eiker, Turbine Silver Bright  
(ekstrautstyr)

18" med 5 dobbelteiker, Silver  
(standard Momentum / ekstrautstyr)
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LES MER PÅ VOLVOCARS.NO

UTSTYRSNIVÅENE KINETIC OG MOMENTUM | 43

Onyx Black metallic

Crystal White pearlIce White

Luminous Sand metallic

Maple Brown metallic
(Tilgjengelig senere i 2016)

Bright Silver metallic

Electric Silver metallic

Savile Grey metallic 

Mussel Blue metallic Magic Blue metallic

Twilight Bronze metallic  Black Stone

Osmium Grey metallic
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Kupeen i S90 er designet rundt deg. 
Hver eneste detalj, linje og form vitner om 
designernes innsats for å skape et rom 
der du kan slappe av og ha full kontroll. 
Utstyrsnivået Kinetic har Komfort- 
seter trukket i Charcoal-tekstil, mens 
utstyrsnivået Momentum lar deg velge 
mellom skinn-/tekstiltrekk eller skinn-
trekk (ekstrautstyr) i flere forskjellige 
interiørfargekombinasjoner som bidrar 
til et enda mer raffinert utseende. 
Atmosfæren i kupeen er forsterket 
ytterligere med dekorpaneler og 
stigtrinn i børstet aluminium. Hvis 
du foretrekker en eksklusiv stil 
inspirert av moderne skandi- 
navisk møbeldesign, kan du 
velge dekorpaneler i ekte tre. 

INTERIØRTREKK Tekstil, Komfort-sete (standard Kinetic) 1. Charcoal i Charcoal-interiør Skinn/tekstil, Komfort-sete (standard Momentum / ekstrautstyr)  
2. Charcoal i Charcoal-interiør 3. Blond i Blond/Charcoal-interiør og Charcoal gulvtepper og matter 4. Blond i Blond/Charcoal-interiør Skinn, Komfort-sete (ekstrautstyr)  
5. Charcoal i Charcoal-interiør 6. Amber i Charcoal-interiør 7. Blond i Blond/Charcoal-interiør og Charcoal gulvtepper og matter 8. Blond i Blond/Charcoal-interiør 

DEKORPANELER 9. Charcoal (standard Kinetic) 10. Iron Ore Aluminium (standard Momentum) 11. Dark Flame Birch (ekstrautstyr)

volvo S90 

Komfort-sete
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ET EKSTRA ANSTRØK AV RAFFINEMENT
Vi skapte S90 Inscription for å imøtekomme 
Volvo-eiernes høye krav til skandinavisk eks-
klusivitet. Denne utstyrsklassen har et svært 
personlig uttrykk som maner frem en følelse 
av elegant raffinement. Hver minste detalj 
er nøye utvalgt for å gi deg og passasjerene 

dine en sofistikert og forfriskende opplevelse. 
Karakteristiske designelementer i eksteriøret 
forsterker det eksklusive utseendet til S90, 
mens det nøye utformede interiøret gir deg 
god plass til en avslappende, men samtidig 
engasjerende kjøreopplevelse.  

S90 Inscription er et resultat av vår tilnærming 
til design med mennesket i sentrum. Og når 
det gjelder eksklusive løsninger gjennomsyret 
av særpreg og nytenkning, er S90 Inscription i 
en klasse for seg.

S90 INSCRIPTION
Inkluderer Momentum utstyrsnivå pluss følgende:
18" Silver Bright / Diamond Cut lettmetallfelger med 10 eiker | 19" Silver Bright / Diamond Cut lettmetallfelger med 10 eiker (D5, T5 og T6) | Komfort-seter i skinn | Belyste stigtrinn i metall |  
Inscription grill i matt sølvfarge med ramme i blank krom | Inscription skinntrukket nøkkel | Nedre dekorlister i høyglanset krom med Inscription logo | Inscription tekstilmatter | Frontspoiler med 
dekor i høyglanset krom | Rammer i høyglanset krom rundt dørhåndtakene | Elektrisk førersete med minnefunksjon | Interiørspeil med automatisk dimming | Linear Walnut dekorpaneler | Ekstra 
interiørbelysning (høyeste nivå) | Doble integrerte rektangulære enderør | LED-tåkelys i frontspoileren | Personlig innstilling av kjøremodus og servo | 12,3" digitalt instrumentpanel | Armlene  
i baksetet med koppeholdere
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1. Inscription omfatter små detaljer som rammene i høyglanset krom rundt dørhåndtakene. 2. Inscription-frontgrillen i elegant krom og de karakteristiske hovedlysene med LED-lamper.  
3. De elektriske Komfort-setene med trekk i fint nappaskinn og de raffinerte Linear Walnut-dekorpanelene i ekte tre styrker opplevelsen av moderne eksklusivitet. 4. Den lyse nedre dekor-
listen med Inscription-logo. 5. Det intuitive 12-tommers instrumentpanelet med fire grafiske moduser og 9-tommers senterdisplayet med berøringsskjerm gir deg full kontroll. 6. De doble 
integrerte enderørene og de lyse dekorlistene bidrar til et elegant og kraftfullt uttrykk. 7. Rullehjulet med kryssriflet metalloverflate til innstilling av kjøremodus og dekorpanelet i Linear  
Walnut. 8. Den eksklusive Inscription-fjernkontrollnøkkelen har skinntrekk i samme farge som det fine nappaskinnet i din S90 Inscription – et godt eksempel på gjennomtenkt  
skandinavisk håndverk og ren design.

Den svært sofistikerte S90 Inscription 
uttrykker essensen av moderne eksklusi-
vitet. S90 gjenkjennes umiddelbart på den 
karakteristiske forkrommede grillen og de 
lyse dekorlistene nederst på dørene. Bilen 
skiller seg ut takket være de mange gjen-
nomtenkte utvendige designelementene 
som står godt til den tidløse skandinaviske 
designen. Silver / Diamond Cut-felgene med 
ti eiker harmonerer perfekt med metallover-
flaten på de lyse dekorpanelene i karosse-
riet. Sammen med de elegante integrerte 
doble enderørene bidrar felgene også til 
bilens selvsikre holdning. De karakteristiske 
LED-lampene bidrar til en sterk visuell iden-

titet og gir svært god sikt i mørke. Hvis du vil 
ha et enda bedre uavbrutt lysmønster, kan 
du velge Full-LED Active High Beam- 
hovedlys.

Hver gang du åpner døren, ønsker 
de belyste Inscription-stigtrinnene deg 
velkommen. Det eksklusive temaet vide-
reføres med naturlige, nøye bearbeidede 
materialer som skaper en avslappende og 
behagelig atmosfære. Du og passasjerene 
dine kan lene dere tilbake i formstøpte 
elektriske Komfort-seter med trekk i fint 
nappaskinn. Eksklusive Linear Walnut 
dekorpaneler i ekte tre, Inscription tekstil-
matter og vårt mest avanserte kupélys bidrar 

til den berikende Inscription-opplevelsen. 
Det store 12-tommers instrumentpanelet 
og de praktiske kjøremodusinnstillingene i 
konsollen mellom førersetene gir deg ekstra 
god kontroll.

Hvis du ønsker enda høyere komfort, kan 
du komplettere forsetene med ventilasjons- 
og massasjefunksjoner. Klimaanlegget 
med fire soner (ekstrautstyr) lar føreren, 
forsetepassasjeren og passasjerene i de 
ytre baksetene regulere kupétemperaturen 
individuelt. 
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20" med 10 eiker  
Silver/Diamond Cut, 1030  

(T8 Twin Engine)

20" med 8 eiker 
Silver/Diamond Cut, 214  

(ekstrautstyr)

19" med 10 eiker 
Silver/Diamond Cut, 150  

(ekstrautstyr)

18" med 10 eiker  
Silver/Diamond Cut  

(standard)

S90 Inscription-eksteriøret med de subtile, eksklusive detaljene er et 
tidløst uttrykk for klassisk skandinavisk design. Eksteriørfarge- 
paletten lar deg skape en S90 Inscription som gjenspeiler din stil og 
dine preferanser på en perfekt måte. 18-, 19- og 20-tommersfelgene 
fås i en karakteristisk diamantslipt design som har visuell sammenheng 
med designelementene i eksteriøret og skaper et harmonisk inntrykk av 
moderne eleganse. 

_00JR5_S90_16w24_NOno.indd   50 2016-05-19   13:44



S90_16w24_V0.indd   51 2016-05-18   16:02

LES MER PÅ VOLVOCARS.NO

INSCRIPTION UTSTYRSNIVÅ | 51

Onyx Black metallic

Crystal White pearlIce White

Luminous Sand metallic

Maple Brown metallic
(Tilgjengelig senere i 2016)

Bright Silver metallic

Electric Silver metallic

Savile Grey metallic 

Mussel Blue metallic Magic Blue metallic

Twilight Bronze metallic Black Stone

Osmium Grey metallic
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Inne i S90 Inscription er du omgitt av  
gjennomtenkt raffinement. Det er natur-
lige materialer og godt håndverk overalt 
– en sanseopplevelse som forsterkes 
ytterligere av de ergonomisk designede  
Komfort-setene i fint nappaskinn. Komfort- 
setene fås med ventilasjons- og massasje-
funksjon som gir enda større velvære. 
Du kan velge mellom en lang rekke 
kombinasjoner av interiørfarger, trekk 
og dekorpaneler, så det er lett å sette 
ditt personlige preg på interiøret.

INTERIØRTREKK Fint nappaskinn, Komfort-sete (standard) 1. Charcoal i Charcoal-interiør 2. Amber i Charcoal-interiør 3. Blond i Blond/Charcoal-interiør og Charcoal gulvtepper 
og matter 4. Blond i Blond/Charcoal-interiør Fint perforert nappaskinn, ventilert Komfort-sete (ekstrautstyr) 5. Charcoal i Charcoal-interiør 6. Amber i Charcoal-interiør  
7. Blond i Blond/Charcoal-interiør og Charcoal gulvtepper og matter 8. Blond i Blond/Charcoal-interiør 

FJERNKONTROLLNØKLER 9. Charcoal skinn, Blond skinn, Amber skinn, White skinn (tilbehør), Dark Flame Birch (tilbehør) og Linear Walnut (tilbehør)

DEKORPANELER 10. Linear Walnut (standard) 11. Dark Flame Birch (ekstrautstyr) 12. Metal Mesh Aluminium (ekstrautstyr)

Komfort-sete
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Din S90, slik du vil ha den

volvo S90 
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Gjør S90 til din med Volvos styling- 
tilbehør, det perfekte tillegget til bilen 
din. Velg vårt utvendige styling-kit med 
dekorpaneler i krom for et mer elegant 
uttrykk, eller velg ut individuelle kompo-
nenter som tilbehør.

Det utvendige styling-kitet er designet som 
et perfekt komplement til S90 og lar deg 
skape et eksklusivt, individuelt uttrykk. 

Frontspoilerleppen langs bunnen av  
støtfangeren gir fronten definisjon, mens 
dekorinnleggene i krom understreker bilens 
bredde. Spoileren på bagasjeromslokket gir 
S90 et enda mer dynamisk utseende bakfra 
og fra siden, mens terskellistene fremhever 
bilens sportslige, lave profil. 

Bak gir de integrerte doble enderørene 
bilen en kraftfull tilstedeværelse. Disse 
erstatter de runde standardenderørene på 

Kinetic- og Momentum-modellene. Hekk-
diffuseren i samme farge som karosseriet 
gjenskaper utseendet til Inscription- 
modellene og er en ekstra oppgradering for 
utstyrsnivåene Kinetic og Momentum. 

De 21-tommers Turbine-felgene med 
ti eiker kombinerer delikat design med en 
høyteknologisk diamantslipt overflate som 
gir enda høyere eleganse og et mer kraftfullt 
visuelt uttrykk. 

UTTRYKK DEG | 55
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Uttrykk deg

volvo S90 
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UTTRYKK DEG | 57

Fremhev det dynamiske utseendet 
til S90 og utrykk din individuelle stil 
ved å velge det utvendige styling-kitet 
med dekorpaneler i samme farge som 
karosseriet, eller velg ut individuelle 
komponenter som tilbehør.

Vårt utvendige styling-kit med dekorpaneler 
i samme farge som karosseriet skaper en 

kraftfull tilstedeværelse og understreker det 
sportslige uttrykket. Frontspoileren og ter-
skellistene på sidene fremhever bilens lave 
profil, mens spoileren på bagasjeromslokket 
og de integrerte doble enderørene vitner om 
kompromissløs ytelse. De integrerte doble 
enderørene og hekkdiffusoren i samme 
farge som karosseriet bidrar til et enda mer 
målbevisst utseende. 

De 21-tommers Fan-felgene med fem eiker 
(tilgjengelig som tilbehør) er et ideelt kom-
plement. De er dristige og moderne og har 
et sportslig preg som gir S90 enda tydeligere  
tilstedeværelse, enten den er i bevegelse 
eller står stille. 

SE MER TILBEHØR PÅ VOLVOCARS.NO/TILBEHOR
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volvo S90 

1. Plastmatte til lasterom 2. Tekstilmatte med lastbeskyttelse til bagasjerom 3. Gulvmatter i tekstil 4. Personlig tilpasset fjernkontrollnøkkel, Linear Walnut  
5. Solskjermer 6. Barnesete, setepute 7. Barnesete, bakovervendt 8. Barnesete, spedbarnssete
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TILBEHØR | 59

Lag en S90 som passer perfekt til din hver-
dag, med Volvo-tilbehør som er designet  
med deg og bilen din i fokus.

Den elegante iPad®-holderen komplet-
terer bilens moderne skandinaviske interiør. 
Den lar baksetepassasjerene se film, lese 
eller spille spill og har to USB-porter til 
lading av bærbare enheter. 

Diskrete og slanke solskjermer integrert 
i den elegante kupeen beskytter mot varme 
og blending, og kan felles pent inn når du 
ikke trenger dem. 

Fjernkontrollnøkkelen kan tilpasses med 
forskjellige deksler for å matche eller kon-
trastere bilens interiør. Velg mellom skinn 

i flere farger (inkludert hvitt), karbonfiber-
utseende* eller de samme tresortene som  
er tilgjengelig til kupeen: Dark Flame Birch  
og Linear Walnut. 

Vår nye generasjon barneseter er laget av 
materialer som kompletterer bilens interiør, 
og byr på mer enn bare et flott utseende – 
de representerer også det aller nyeste innen 
sikkerhet. Wooltextile, det nye trekket til 
barnesetene våre, består av 80 % ull. Det 
er komfortabelt i alle temperaturer og har 
et eksklusivt preg. Og fordi vi benytter de 
samme strenge standardene på barne- 
setene våre som når vi bygger biler, kan du 
stole på at barna er godt beskyttet.

Designet for 
din hverdag

9. iPad®-holder, baksete

* Tilgjengelig senere i 2016
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volvo S90 

1. Takboks 2. Lasteholdere 3. Spoiler på bagasjeromslokket

Utvendig tilbehør
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TILBEHØR | 61

Skreddersy din S90 med Volvos utvalg av ut-
vendig tilbehør, som er designet for å løse et 
behov, se bra ut og fungere feilfritt. Tilbehøret 
er laget av solide høykvalitetsmaterialer og 
bygget for å tåle barske skandinaviske vintre. 

Legg til et par solide lasteholdere med lav 
profil for å utnytte fordelene med vårt utvalg 
av tilbehør til takmontering. Lasteholderne er 
enkle å montere (spennes fast på takrailsene) 
og lar deg montere vårt tilbehør, som spenner 
fra skistativ til kanostativ. Den lette, elegante 

takboksen festes direkte på lasteholderne og 
utvider bilens lastekapasitet med 350 liter.  
Den er ideell til å transportere ski (og har plass 
til seks par), og den lave vekten og Quick Grip- 
festene gjør den mulig å montere med én 
hånd. Praktiske løsninger, som LED-belys-
ningen i lokket gjør det enklere å laste, også  
i mørket.

Et sett Volvo-designede skvettlapper 
beskytter bilens karosseri mot steinsprut og 
skitt, og reduserer vannsprut på bilene bak. 

De er laget av myk plast, robuste nok til å tåle 
hverdagsbruk og fleksible nok til å kunne 
bøyes uten å brekke. 

Det semi-elektriske tilhengerfestet 
er langt mer praktisk enn et vanlig, fast 
tilhengerfeste. Trykk på en knapp i bagasje-
rommet, så kommer tilhengerfestet ut fra 
undersiden av bilen – det eneste du trenger 
å gjøre, er å skyve det på plass med et klikk. 
Tilhengerfestet har en integrert strømkontakt 
og er både diskret og kompakt.

 4. Skvettlapper, foran 5. Halvelektrisk tilhengerfeste 6. Se mer tilbehør på volvocars.no/tilbehor

_00JR5_S90_16w24_NOno.indd   61 2016-05-19   13:44



S90_16w24_V0.indd   62 2016-05-18   16:02

1027 961

1443 1443

1443

672

11492941873

1628 1460 1420 1629

1071 911

4963

1978/1149

1014 20191879

1879

1628

2019

1879

1629

2019

T8 Twin Engine AWD T6 AWD 

Motortype: Plug-In Hybrid med 2.0 I4 kompressormatet og turbola-
det bensinmotor samt elektrisk motor

2.0 I4 kompressormatet og turboladet bensinmotor

Girkasse: Åttetrinns GeartronicTM Åttetrinns GeartronicTM

Drivstofforbruk i liter per 100 km, blandet driftsperiode, automatisk: 1,9 7,2

CO2-utslipp i g/km, automatisk: 44 165

Maks. effektuttak i kW (hk) ved o/min: Bensin: 235 (320) 5700 Elektrisk: 65 (87) 7000 235 (320) 5700 

Maks. dreiemoment i Nm ved o/min: Bensin: 400/2200 – 5400 Elektrisk: 240/0 – 3000 400/2200 – 5400 

Akselerasjon 0–100 km/t i sekunder, automatisk: 5,2 5,9

Topphastighet i km/t, automatisk: 230 250

Drivstofftank, liter: 50 60

Miljøklassifisering: Euro 6 Euro 6

T5

Motortype: 2.0 I4 turboladet bensinmotor

Girkasse: Åttetrinns Geartronic™

Drivstofforbruk i liter per 100 km, blandet driftsperiode, automatisk: 6,5

CO2-utslipp i g/km, automatisk: 149

Maks. effektuttak i kW (hk) ved o/min: 187 (254) 5500

Maks. dreiemoment i Nm ved o/min: 350/1500 – 4800

Akselerasjon 0–100 km/t i sekunder, automatisk: 6,8

Topphastighet i km/t, automatisk: 230

Drivstofftank, liter: 55

Miljøklassifisering: Euro 6

volvo S90 

_00JR5_S90_16w24_NOno.indd   62 2016-05-19   13:44



S90_16w24_V0.indd   63 2016-05-18   16:02

1027 961

1443 1443

1443

672

11492941873

1628 1460 1420 1629

1071 911

4963

1978/1149

1014 20191879

1879

1628

2019

1879

1629

2019

TALL OG FAKTA | 63

Merk: Noe av informasjonen i denne brosjyren kan være uriktig på grunn av endringer i produktspesifikasjoner som har oppstått etter at brosjyren gikk i trykken. Noe av utstyret som er 
beskrevet eller vist, kan nå bare være tilgjengelig mot en tilleggspris. Ta kontakt med Volvo-forhandleren din for oppdatert informasjon før du bestiller. Produsenten forbeholder seg retten til 
når som helst og uten forvarsel å foreta endringer med hensyn til priser, farger, materialer, spesifikasjoner og modeller.

D5 AWD D4

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

Girkasse: Åttetrinns GeartronicTM Åttetrinns Geartronic™

Drivstofforbruk i liter per 100 km, blandet driftsperiode, automatisk: 4,8 4,4

CO2-utslipp i g/km, automatisk: 127 116

Maks. effektuttak i kW (hk) ved o/min: 173 (235) 4000 140 (190) 4250

Maks. dreiemoment i Nm ved o/min: 480/1750 – 2250 400/1750 – 2500

Akselerasjon 0–100 km/t i sekunder, automatisk: 7,0 8,2

Topphastighet i km/t, automatisk: 240 230

Drivstofftank, liter: 60 55

Miljøklassifisering: Euro 6 Euro 6

Med forbehold om endringer av tekniske opplysninger. Vennligst ta kontakt med Volvo-forhandleren din for oppdatert informasjon.

_00JR5_S90_16w24_NOno.indd   63 2016-05-19   13:44



S90_16w24_V0.indd   64 2016-05-18   16:02_00JR5_S90_16w24_NOno.indd   64 2016-05-19   13:44



S90_16w24_V0.indd   3 2016-05-18   16:02

VOLVO-OPPLEVELSEN

LES MER PÅ VOLVOCARS.NO

Den enkleste måten å eie en bil på
Vi blir glade når du er fornøyd – når ting er 
enklere enn du trodde, eller går fortere og 
bedre enn forventet. For når du kjøper en 
Volvo, får du god service med på kjøpet. 
Finansiering, forsikring, service, dekkskift 
og rengjøring – de delene av bilholdet som 
kjeder deg, er de tingene vi aller helst hjelper 
deg med. Derfor vil din Volvo-forhandler alltid 
tilby deg en rekke tjenester som er designet 
med deg i tankene, og som gir deg et så 
problemfritt bilhold som mulig.

Dette er likevel bare begynnelsen. Gjen-
nom vår unike skandinaviske tilnærming til 
innovasjon leter vi hele tiden etter nye måter 
å forenkle hverdagen din på. Ta for eksempel 
Volvo Service Avtale, hvor du forhåndsbe-
taler for 3–5 servicer og slipper å bekym-
re deg for fremtidige prisøkninger eller 
servicekostnader. Eller Connected Service 
Booking-funksjonen, som lar deg bestille 
verkstedtime ved å trykke på en knapp i 
bilen. Eller den nye måten å jobbe i team på 

– nærmest som Formel 1-mekanikere – som 
gradvis blir innført i Volvos verksteder over 
hele verden. Vi kaller det Volvo Personal 
Service, og det kommer til å gjøre verksted-
besøket mye kortere og enklere. 

MY VOLVO 
«My Volvo» er et personlig nettsted som 
inneholder alt du trenger å vite om bilen din, 
og hvordan du får mest mulig ut av den. Det 
gir deg:

• oversikt over Volvo-bilholdet ditt

• enkel tilgang til opplysninger om bilen din

• tilbud

• nyttige tips om din spesifikke Volvo-modell

• instruksjonsfilmer og brukerhåndbøker

• muligheten til å bestille time på verksted

• påminnelser om viktige faser i bilholdet

• eksklusive artikler, filmer og fotografier

CONNECTED SERVICE BOOKING*
Hvis din Volvo er utstyrt med Sensus  
Connect, gir systemet deg en påminnelse 
når bilen trenger service, og tilbyr seg å ta 
kontakt med en Volvo-forhandler for deg. 
Forslag til avtaletidspunkt fra din foretrukne 
forhandler håndterer du enkelt fra førersetet 
eller på ditt personlige My Volvo-nettsted. 
Når det er på tide med en service, gir bilen 
deg en påminnelse og veileder deg til 
verkstedet. Og siden din Volvo holder oss 
oppdatert, kan vi sørge for at den alltid får 
den servicen den trenger.

KJØPE OG EIE
• garantier
• finansiering 
• leasing
• forsikring
• servicekontrakt
• My Volvo-nettstedet

VEDLIKEHOLD OG SERVICE
• Volvo Service Avtale
• Volvo Original Service
• Volvo Service 2.0
• dekkhotell

HVIS UHELLET ER UTE
• Volvo Veihjelp
• reparasjoner
• Volvo Glasservice
• klimaanleggservice 

*Gjelder modellår 2015 og nyere.
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