
VOLVO V90 CROSS COUNTRY
Šis kainoraštis panaikina visus prieš tai galiojusius kainoraščius. Gamykla pasilieka teisę keisti standartinę bei papildomą įrangą, kainas ir techninius duomenis, o taip pat nutraukti
modelio gamybą be išankstinio perspėjimo.

KAINORAŠTIS
Aprašymas Kaina (su PVM)
Volvo V90 Cross Country B5 benz. 250(+14)AG Mild
Hybrid KERS Momentum PRO AT8 AWD 60 800 €

Volvo V90 Cross Country B6 benz. 300(+14)AG Mild
Hybrid KERS Momentum PRO AT8 AWD 63 800 €

Aprašymas Kaina (su PVM)
Volvo V90 Cross Country B4 dyz. 197(+14)AG Mild
Hybrid KERS Momentum PRO AT8 AWD 62 300 €

Volvo V90 Cross Country B5 dyz. 235(+14)AG Mild
Hybrid KERS Momentum PRO AT8 AWD 65 000 €



Volvo V90 Cross Country Momentum
PRO

Įeina:
CLIMATE paketas:
Šildomos priekinės sėdynės

Šildomas vairas
INTELLISAFE susidūrimo prevencijos paketas:

City Safety sistema, sauganti nuo susidūrimo priekyje važiuojančiu
kitu automobiliu
Kliūties išvengimo sukant vairu nuo kliūties pagalbos sistema
(Steering Support)
Sistema sauganti nuo susidūrimo su pėsčiuoju ar dviratininku
Sistema sauganti nuo susidūrimų sukant į kairę sankryžose
Sistema sauganti nuo susidūrimo su stambiais laukiniais žvėrimis ir
naminiais gyvūnais
Susidūrimo išvažiuojant į priešingą juostą išvengimo sistema
(Oncoming Lane Mitigation)
Automatinis stabdymas susidūrimo su priešpriešiniu transportu atveju
(Oncoming Lane Mitigation by braking)
Nuvažiavimo nuo kelio prevencijos sistema (Run-off road Mitigation)
Vairuotojo nuovargio sistema (Driver Alert)
Kelio ženklų atpažinimo ir vairuotojo informavimo sistema (Road Sign
Information)
Slidaus kelio ruožo ir avarinio sustojimo priekyje vairuotojo
informavimo sistema (Connected Safety)

Palaikymo eismo juostoje sistema (Lane Assist)
 

INTELLISAFE ASSIST saugumo paketas:
Adaptyvi greičio palaikymo sistema ACC su pilno sustojimo funkcija ir
judėjimo automobilių grūstyje režimu
Pusiau automatinio vairavimo sistema (Pilot Assist)
Aklosios veidrodžių zonos stebėjimo sistema BLIS
Atbulinės eigos radaras su statmenai judančio transporto perspėjimu
Cross Trafic Alert

Radaras,saugantis nuo susidūrimų su iš paskos važiuojančiomis
transporto priemonėmis

 
Elektroninės stabilumo bei saugumo sistemos: Electronic Stability
Control with Sport mode, Understeer Control Logic, Engine Drag
Control, Trailer Stability Assist, Dynamic Torque Vectoring, Driver
Steering Recommendation, Corner Traction Control by torque
vectoring

Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema (Hill Start Assist)
Automatinio stabdymo nuokalnėje pagalbos sistema (Hill Descent
Control)
Unikali avarijos metu vertikaliųjų apkrovų sėdynėse sumažinimo
sistema
Unikali šoninio smūgio apsaugos sistema SIPS
Priekinės, šoninės saugos oro pagalvės, saugos oro pagalvė
vairuotojo keliams, šoninės saugos užuolaidos
Apsauginis salono karkasas su boroninio plieno elementais
Unikali galinio smūgio apsaugos sistema WHIPS
Elektriniai intelektualūs priekinių sėdynių saugos diržų įtempikliai
Tritaškiai saugos diržai su pirotechniniais įtempikliais ir dviejų padėčių
jėgos reguliavimu antrai sėdynių eilei
Adaptyvūs galiniai žibintai - avarinio stabdymo metu mirksinčios
šviesos įspėjančios kitus vairuotojus apie ekstremalų stabdymą
ISOFIX vaikiškos kėdutės tvirtinimas galinėje sėdynėse
Priekinio keleivio oro pagalvės išjungiklis
Pasirenkami skirtingi važiavimo režimai varikliui, pavarų dėžei, vairui,
stabdžiams ir akceleracijai (su adaptyvia važiuokle – ir pakabai)
Stop/Start - automatinė variklio išjungimo/užvedimo sistema
Cleanzone - į saloną patenkančio oro išvalymo sistema + išankstinė
ventiliacija atrakinus ir prailgintas šildymas išjungus variklį
ECC - elektroninė dviejų zonų klimato kontrolė
AQS - aktyvi oro kokybės kontrolės sistema su angliniu filtru
Drėgmės sensorius
12V išvadai – priekyje bei antroje sėdynių eilėje
12V išvadas bagažinėje
Gamyklinis imobilizatorius
Programuojamas 2 etapų atrakinimas
Kosmetiniai veidrodėliai su apšvietimu vairuotojui ir keleiviui
Tekstiliniai kilimėliai
LED dienos, artimųjų ir tolimųjų šviesų priekiniai žibintai (fiksuoti) su “
THOR HAMMER” dienos žibintais

Automatinis artimųjų ir tolimųjų šviesų perjungimas
LED galiniai žibintai
„Palydėk mane namo“ priekinių žibintų funkcija su laiko programavimo
funkcija
LED vidaus apšvietimas
Lietaus jutiklis su atminties funkcija
Galinio parkavimo pagalbos sistema „Parktronic“ su grafine
informacija ekrane
VOLVO ON CALL - telemetrijos sistema su nuotoliniu automobilio
sistemų valdymu iš telefono (Apple iOS, Android, Windows)
Naujos kartos interaktyvus 12,3 colių prietaisų skydelis
9 colių lietimui jautrus centrinis ekranas su naujos kartos Android
interfeisu centrinėje konsolėje
Google paslaugų paketas įskaitant mobiliųjų duomenų srautą*
(Google Maps online navigacija su realiu transporto informacijos
atnaujinimu, Google balso asistentas, Google Play programos)
Belaidės Apple CarPlay ir Android Auto mobilaus telefono
integracijos sistemos
Belaidis telefono įkrovimas (tik su telefonais, palaikančiais šią
funkciją)
HIGH PERFORMANCE audio sistema (330 W stiprintuvas,10
garsiakalbių)
Internetinis radijas
DAB skaitmeninis radijas
2 USB-C jungtys priekinio porankio gale
Kelionės kompiuteris
Multifunkcinis ir 4 kryptimis reguliuojamas vairas
PITCHED OAK (tamsiai rudo) medžio intarpai (su interjerais RC20,
R471, UA00, UC00)
GREY ASH (pilko) medžio intarpai (su interjerais RA00, RCA0, RC00,
R4A1)
Metaliniai vidiniai slenksčiai su VOLVO užrašais
Integruoti šviesios spalvos stogo rėlingai
Cross Country stiliaus priekinės grotelės
Glossy Black juodos spalvos šoninių langų apvadai
Tamsios spalvos ratų arkos ir buferiai
Sidabro spalvos priekinio ir galinio buferių apdaila
Kėbulo spalvos durų rankenėlės ir veidrodėliai su integruotais posūkių
žibintais
Elektriškai valdomi visų durų langai su auto funkcija
Elektrinis stovėjimo stabdis su “autohold“ funkcija
Beraktė automobilio atrakinimo/užrakinimo sistema
Elektriškai valdomas bagažinės dangtis
Automobilio bagažinės atidarymas kojos judesiu
Automatinis bagažo skyriaus uždangalas
Pirkinių krepšių prilaikymo įrenginys bagažinėje
Bagažo skyriaus tinklas
Elektriškai iš vairuotojo vietos nulenkiamos galinių sėdynių galvos
atramos
Elektriškai užlenkiami veidrodėliai
Automatiškai tamsėjantis vidinis galinio vaizdo veidrodėlis
Automatiškai tamsėjantys išorės galinio vaizdo veidrodėliai
Pradurtos padangos sandarinimo komplektas su el. kompresoriumi
Padangų slėgio sekimo sistema iTPMS
Pirmos pagalbos rinkinys: vaistinėlė, gesintuvas, avarinis ženklas,
šviesą atspindinti liemenė

Skaitmeninė lietuviška vartotojo instrukcija automobilio centriniame
ekrane
POWER SEATS paketas:

Elektra valdoma vairuotojo sėdynė su dviejų pozicijų atmintimi
Elektra valdoma keleivio sėdynė su dviejų pozicijų atmintimi
4 krypčių elektra valdomas juosmens srities atramų reguliavimas
priekinėms sėdynėms
Priekinių sėdynių sėdimosios dalies prailginimai

MORITZ Odinis interjeras
Lieti 19 colių 5Y stipinų Black Diamond Cut lengvojo lydinio
ratlankiai su padangomis 235/50R19 (opc. 1184)

STANDARTINĖ ĮRANGA



ĮRANGOS PAKETAI

Lighting (P0004)
(16,65,645,879)

Priekiniai LED rūko žibintai su posūkių apšvietimu
Apiplaunami priekiniai žibintai
Aktyvūs padidinto galingumo LED priekiniai žibintai “Full-LED Active High Beam Illumination” su intelektualia pastoviųjų tolimųjų šviesų sistema
Vidaus apšvietimo lygmuo High Level su keičiama apš. spalva ir apšviečiamais slenksčiais

Kaina 1 260 €

Park Assist (P0010)
(691,790)

Priekinio parkavimosi pagalbos sistema
Galinio parkavimosi kamera

Kaina 760 €

Lounge (P0011)
(5,30,170,1033,1074)
Tik su: Momentum Pro

Elektroninė 4 zonų klimato kontrolė su šaldomu pirštinių skyreliu
Panoraminis stoglangis
Galinių šoninių langų užuolaidės nuo saulės
Premium garso sistema „Harman/Kardon“ su 600W stiprintuvu ir 14 garsiakalbių
CleanZone salono oro multifiltravimo sistema su PM 2.5 dalelių filtru

Kaina 3 730 €



PAPILDOMA ĮRANGA
 Papildoma įranga Kaina (su PVM)
5 Elektroninė 4 zonų klimato kontrolė 870 €
30 Panoraminis stoglangis 1 750 €
114 Elektrinis galinių durų užrakto blokavimas (vaikų saugumui) 130 €
117 Projekcinis ekranas, projektuojantis informaciją ant priekinio stiklo 1 310 €

139 Erdvinė 360° kamerų sistema su išplėstine priekio ir šonų parkavimosi pagalba 
Tik su: išskyrus 691,790

1 310 €

140 Signalizacija su tūriniais, posvyrio jutikliais bei Deadlock tipo dvigubu užraktu 540 €
165 Atsarginis ratas (siauras) 170 €
170 Galinių šoninių langų užuolaidės nuo saulės 220 €
179 Tamsinti galiniai stiklai 510 €
236 Laminuoti šoniniai ir galiniai stiklai 1 090 €
273 Autonominis stovėjimo šildytuvas "Webasto" su valdymu iš telefono 1 030 €
308 Be variklio emblemos ant galinio dangčio (308 yra įtrauktas į 313) 0 €
313 Be modelio ir variklio emblemų ant galinio dangčio 0 €
322 Integruotos vaikiškos pasostės galinių sėdynių išorinėse dalyse (negalimos su 752) 320 €

384 Priekinių sėdynių masažas 
Tik su: ventiliuojamais interjerais (xCx0)

790 €

553 Premium Sound Bowers & Wilkins 1400W audio sistema su 19 garsiakalbių, subvuferiu integruotu automobilio kėbule,
pasirenkamais erdvinio garso atkūrimo režimais 4 110 €

564 Tos pačios spalvos buferiai, sparnai ir antsparniai 
Tik su: spalvomis 707,723, 731

730 €

752 Šildoma galinė sėdynė (negalima su 322) 390 €
871 Šildomas priekinis stiklas (negalimas su 117) 270 €
1028 Pusiau elektriškai valdomas kablys su el. kontaktais priekabai 1 210 €
1033 Premium garso sistema „Harman/Kardon“ su 600W stiprintuvu ir 14 garsiakalbių 1 000 €
1048 Four C adaptyvi kompiuteriu valdoma pakaba su pneumatine galine ašimi 2 230 €
1074 CleanZone salono oro multifiltravimo sistema su PM 2.5 dalelių filtru 320 €

1075 Oda aptraukta priekinė panelė su priekinių ir galinių durų viršumi 
Tik su: 170

950 €

1167 20" colių 5 V formos stipinų matiniai Graphite Diamond Cut lengvojo lydinio ratlankiai, 245/45R20 910 €
1168 19" colių 5 V stipinų Graphite Diamond Cut lieti lengvojo lydinio ratlankiai, 235/50R19 0 €
800132 20" colių 5 dvigubų stipinų Diamond Cut/Matt Black, lieti lengvojo lydinio ratlankiai, 245/45R20 910 €
800133 21" colių 7 stipinų Diamond Cut/Matt Tech Black, lieti lengvojo lydinio ratlankiai, 245/40R21 1 820 €

G3+1 Išplėstinė 4-ių (3+1) metų garantija su ridos apribojimu iki 120.000 km 
Tik su: Išplėstinės garantijos sąlygas rasite UAB Sostena tinklapyje

900 €

G3+2 Išplėstinė 5-ių (3+2) metų garantija su ridos apribojimu iki 150.000 km 
Tik su: Išplėstinės garantijos sąlygas rasite UAB Sostena tinklapyje

1 500 €



VIDAUS APDAILA
 Vidaus apdaila Kaina (su PVM)
XAX0 MORITZ odinis interjeras su Comfort tipo priek. sėdynėmis 0 €

XCX0 AGNES Nappa odinis interjeras (perforuotos odos ventiliuojamos priekinės sėdynės) 
Tik su: 170, 1075

2 120 €

X4X1 FONIO Premium vilnos interjeras su Sport tipo priek. sėdynėmis 
Tik su: 170, 1075

1 270 €

SPALVOS
 Spalvos Kaina (su PVM)
19 Black Solid Stone 0 €
614 Ice White Solid 0 €
711 Bright Silver Metallic 1 020 €
717 Onyx Black Metallic 1 020 €
723 Denim Blue Metallic 1 020 €
726 Birch Light Metallic 1 020 €
727 Pebble Grey Metallic 1 020 €
728 Thunder Grey Metallic 1 020 €
731 Platinum Grey Metallic 1 020 €
707 Inscription Crystal White Pearl 1 800 €



DYZELINIAI VARIKLIAI
Variklis Dyzeliniai B4 Dyzeliniai B5
Variklo kodas K5 K2
Variklio tipas Dyzelinas Mild Hybrid Dyzelinas Mild Hybrid
Konfigūracija AWD AWD
Variklio darbinis tūris 1969 cm3 1969 cm3

Variklio didžiausia galia 145+10 kW (197+14 Ag) 173+10 kW (235+14 Ag)
Didžiausias sukimo momentas 420+40 Nm 480+40 Nm
Pavarų dėžės tipas Automatinė Automatinė
Degalų sąnaudos
(EC 199/100, kombinuotos) WLTP 6,1-6,8 l/100 km WLTP 6,1-6,8 l/100 km

CO2 WLTP 159-179 g/km WLTP 159-179 g/km

BENZININIAI VARIKLIAI
Variklis Benzininiai B5 Benzininiai B6
Variklo kodas L1 06
Variklio tipas Benzininis Mild Hybrid Benzininis Mild Hybrid
Konfigūracija AWD AWD
Variklio darbinis tūris 1969 cm3 1969 cm3

Variklio didžiausia galia 184+10 kW (250+14 Ag) 220+10 kW (300+14 Ag)
Didžiausias sukimo momentas 350+40 Nm 420+40 Nm
Pavarų dėžės tipas Automatinė Automatinė
Degalų sąnaudos
(EC 199/100, kombinuotos) WLTP 7,5-8,3 l/100 km WLTP 8,0-8,8 l/100 km

CO2 WLTP 170-188 g/km WLTP 179-198 g/km

IŠMATAVIMAI




