
XC90 PHEV T8 2.0 390hp AWD Auto AT8 Βενζίνη Inscription 7θέσιο 
 

Επιπρόσθετος εξοπλισμος οχήματος προσφοράς 
 
 

Επαγωγική φόρτιση κινητού τηλεφώνου (κονσόλα εμπρός). 
 
Intellisafe Surround.(Συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα 3 συστήματα: BLIS - Blind Spot 
Information System με Steer Assist: Ανιχνεύει αντικείμενα στις τυφλές πλευρές του 
οχήματος σε ταχύτητες πάνω από τα 12 Km/h (ενημερώνει τον οδηγό για οχήματα 
που πλησιάζουν γρήγορα στις πλευρές του αυτοκινήτου) και επαναφέρει το 
αυτοκίνητο στη λωρίδα του αν ανιχνευτεί όχημα στην τυφλή γωνία Το Steer Assist 
είναι ενεργό 60-140 km/h. Rear Collision Warning: Yπολογίζει αν υπάρχει κίνδυνος 
σύγκρουσης με όχημα που πλησιάζει γρήγορα από πίσω και το προειδοποιεί 
αναβοσβήνοντας γρήγορα τα πίσω φώτα. Αν η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη, 
τεντώνει τις ζώνες και, αν το αυτοκίνητο είναι ακίνητο, ενεργοποεί και το Full Auto-
Braking. Cross Traffic Alert: Ενημερώνει τον οδηγό για τα οχήματα που έρχονται στο 
πλάι πίσω από το όχημα, όταν για παράδειγμα εξέρχεται με όπισθεν από ένα 
πάρκινγκ.) 
 
Πανοραμική ηλεκτροκίνητη γυάλινη ηλιοροφή.(Αποτελείται από δύο γυάλινα 
τμήματα, έχει δυνατότητα ανάκλισης εμπρός, πλήρες άνοιγμα προς τα πίσω και 
περιλαμβάνει ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο σκίαστρο.) 
 
Φιμέ κρύσταλλα πίσω συμπεριλαμβανομένης και της θύρας του χώρου αποσκευών.  
 
Συναγερμός Volvo Guard Alarm.(Περιλαμβάνει σειρήνα, εσωτερικό αισθητήρα 
κίνησης και κλίσης, κλείδωμα όλων των θυρών και στο ντουλαπάκι του συνοδηγού.)  
 
Ηλεκτρική ασφάλιση πίσω θυρών για παιδική προστασία 
 
Μεταλλικό χρώμα Pine Grey 
 
NAVI TECH & PARK ASSIST 
Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και Πίσω Park Assist Camera - κάμερα 
υποβοήθησης στάθμευσης πίσω. 
 
Ηχοσύστημα Premium Sound by Harman/Kardon.(Με ψηφιακό ενισχυτή ισχύος 
600W και 14 ηχεία (full-range 100 mm στο ταμπλό, tweeter 25 mm + midrange 100 
mm + woofer 165 mm σε καθεμία από τις εμπρός πόρτες, tweeter 25 mm + woofer 
150 mm σε καθεμία από τις πίσω πόρτες, δύο full-range 80 mm και ένα sub-woofer 
πίσω).) 
CLIMATE PACK P0008-P0008 
Θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός Θερμαινόμενο σύστημα πλυστικής παρμπρίζ 
Θερμαινόμενο δερμάτινο τιμόνι 3 ακτίνων με διακοσμητικά Silk Metal.(Μόνο σε 
συνδυασμό με τον κωδικό [11].) 
 



Βασικός εξοπλισμός 

 
 
SENSUS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΗΧΟΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
▪ Sensus Connect High Performance (περιλαμβάνει χειριστήρια του ηχοσυστήματος στο τιμόνι, 
έγχρωμη οθόνη αφής 9", 
διπλό δέκτη RDS, ενισχυτή 6 καναλιών 220 watt με 10 ηχεία, σύνδεση USB, φωνητικές εντολές, 
πρόγραμμα περιήγησης στο 
Internet, και πρόσβαση σε πολλές web app. (η πρόσβαση στο Διαδίκτυο γίνεται μέσω του 
smartphone, με πιθανό κόστος για 
την υπηρεσία από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας) 
▪ Bluetooth® με handsfree και audio streaming. 
▪ Navigation Pro με RDS και 3D γραφικά (περιλαμβάνει χάρτες της Ευρώπης στο σκληρό δίσκο, 
προηγμένη τεχνολογία 
φωνητικού ελέγχου, ECO-drive, αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος (POI) και την πρόσβαση στις 
ακόλουθες εφαρμογές 
(ενδεικτικά apps, εξαρτώνται από την αγορά): Park & Pay, Yelp, Glympse, Wikipedia, Καιρός. 
▪ Smartphone Integration (Apple CarPlay και Android Auto. Επιτρέπει την χρήση του κινητού 
τηλεφώνου iPhone ή Android 
μέσω της κεντρικής οθόνης αφής του αυτοκινήτου. Ο οδηγός και οι επιβάτες μπορούν να κάνουν 
τηλεφωνικές κλήσεις, να 
παίξουν μουσική, να εμφανίσουν τα Apple Maps και να λάβουν iMessages, είτε με τη χρήση των 
χειριστηρίων του 
αυτοκινήτου ή δίνοντας φωνητικές εντολές μέσω Siri. 
▪ Digital Audio Broadcasting, DAB 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
▪ City Safety με Steering Support (Σύστημα αποφυγής εμπρόσθιας σύγκρουσης: βοηθά τον οδηγό σε 
περίπτωση επικείμενης 
σύγκρουσης με οχήματα, πεζούς, ποδηλάτες, μεγάλα ζώα. Λειτουργεί και τη νύχτα. Το Steering 
Support ενισχύει την 
προσπάθεια αποφυγής εμποδίου με ελιγμό και λειτουργεί σε ταχύτητες 50-100 km/h.) 
▪ ESC - ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας, με προηγμένο σύστημα ελέγχου (ASC) (βοηθά τον οδηγό 
να αποφύγει την 
ολίσθηση και βελτιώνει την πρόσφυση του αυτοκινήτου) 
▪ Hill Descent Control - Σύστημα ελέγχου ταχύτητας κατάβασης 
▪ Hill Start Assist (υποβοήθηση εκκίνησης σε ανηφόρα) 
▪ Adaptive Cruise Control, με καθορισμό μέγιστης ταχύτητας και ελάχιστης απόστασης από το 
προπορευόμενο όχημα και 
αυτόματη προσαρμογή της ταχύτητας σύμφωνα με την κίνηση εμπρός (οχήματα που κινούνται πιο 
αργά). Στα αυτόματα 
κιβώτια μπορεί να ακινητοποιήσει/επανεκκινήσει το αυτοκίνητο. 
▪ Pilot Assist με υποβοήθηση στο τιμόνι για διατήρηση της πορείας εντός της λωρίδας (έως τα 130 
km/h) ακόμη και χωρίς 
προπορευόμενο όχημα. Σε συνεργασία με το Sensus Navigation Pro μπορεί να προσαρμόσει την 
ταχύτητα του οχήματος στις 
καμπές. 
▪ Lane Keeping Aid, που προειδοποιεί τον οδηγό μέσω δονήσεων στο τιμόνι σε περίπτωση που 
υπερβεί τη γραμμή της 
λωρίδας του και προσφέρει υποβοήθηση για τη διατήρηση της πορείας εντός της λωρίδας. Το 
σύστημα υποβοήθησης 
διατήρησης λωρίδας είναι διαθέσιμο από τα 65 έως τα 180 km/h. 
▪ Adjustable Speed Limiter, για καθορισμό μέγιστης ταχύτητας. Σε συνδυασμό με το "Road Sign 
Information" μπορεί να 
προσαρμόσει αυτόματα την ταχύτητα του αυτοκινήτου σύμφωνα με τα οδικά σήματα. 



▪ Run-Off Road Mitigation & Run-Off Road Protection system - Σύστημα αποφυγής εκτροπής από το 
δρόμο και προστασίας 
των εμπρός επιβατών σε περίπτωση που η εκτροπή καταστεί αναπόφευκτη. 
▪ Oncoming Lane Mitigation - Σύστημα αποφυγής εκτροπής στο αντίθετο ρεύμα και σύγκρουσης με 
αντιθέτως διερχόμενο 
όχημα. Ενεργό σε ταχύτητες 60-140 km/h. 
▪ VDC - Έλεγχος Επιβράδυνσης Οχήματος (περιλαμβάνει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος φρένων, 
Ηλεκτρονική Υποβοήθηση 
Πέδησης & Διανομής και βελτιωμένη απόσταση πέδησης). 
▪ Σύστημα επαγρύπνησης του οδηγού DAC (Driver Alert Control) με προειδοποίηση σε περίπτωση 
ανίχνευσης κόπωσης. 
▪ Σύστημα Πληροφόρησης Οδικής Σήμανσης (RSI) (το σύστημα σας επιτρέπει να δείτε τα σήματα 
οδικής κυκλοφορίας στον 
πίνακα οργάνων ή στο Head Up Display εάν αυτό είναι διαθέσιμο) 
▪ Εκκίνηση χωρίς κλειδί (keyless) 
▪ Φώτα απότομου φρεναρίσματος EBL (σε περίπτωση φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης, τα φώτα 
φρένων αναβοσβήνουν 
γρήγορα μέχρι την ταχύτητα των 10 χλμ/ώρα και μετά δίνουν την θέση τους στα φώτα αλάρμ) 
▪ EBA - έκτακτη υποβοήθηση της πέδησης (σύστημα υποβοήθησης των φρένων σε έκτακτη ανάγκη) 
▪ Ψηφιακός Πίνακας Οργάνων με έγχρωμη οθόνη 12,3'' (TFT υψηλής ανάλυσης) με δυνατότητα 
διαχείρισης των 
πληροφοριών και ρύθμισης των γραφικών 
▪ Ηλεκτρικό χειρόφρενο 
▪ Υπολογιστής ταξιδίου 
▪ Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω 
▪ Αισθητήρας υγρασίας 
▪ Αισθητήρας βροχής 
▪ Ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας & ψηφιακό ρολόι 
▪ Park Assist - Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω 
▪ Connected Safety (απαιτεί σύνδεση στο internet, ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί ανάλογα με 
την αγορά). Παρέχει 
προειδοποιήσεις για ολισθηρό οδόστρωμα (Slippery Road Alert) ή για αυτοκίνητα που φρενάρουν 
απότομα εμπρός (Hazard 
Light Alert). 
▪ Drive Modes: Δυνατότητα να επιλέξετε από 5 διαφορετικά προγράμματα οδήγησης: Off Road, Eco, 
Comfort, Dynamic & 
Individual. Στο PHEV τα προγράμματα οδήγησης είναι: Hybrid, Pure, Power, AWD, Off Road & 
Individual. 
▪ Σύστημα Start/Stop 
▪ WHIPS - Σύστημα προστασίας αυχένα και πλάτης στα εμπρός καθίσματα 
▪ Aερόσακοι οροφής (IC: Inflatable Curtain) 
▪ Αερόσακοι οδηγού/συνοδηγού 
▪ Αερόσακος γονάτου για τον οδηγό 
▪ SIPS - Σύστημα προστασίας από πλευρικές συγκρούσεις στα εμπρός καθίσματα. Ειδική δομή 
αμαξώματος και πλευρικοί 
αερόσακοι 
▪ Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό 
▪ Διακόπτης για άνοιγμα / κλείδωμα όλων των θυρών (εμπρός πόρτες) 
▪ Υποδοχές παιδικού καθίσματος ασφαλείας ISOFIX στις δυο πίσω εξωτερικές θέσεις 
▪ IDIS - Ευφυές σύστημα πληροφόρησης του οδηγού (σύστημα διαχείρισης των πληροφοριών για τον 
οδηγό σε δύσκολες 
συνθήκες οδήγησης) 
▪ Εμπρός ζώνες ασφαλείας ρυθμιζόμενες σε ύψος. Πυροτεχνικοί προεντατήρες σε όλες τις θέσεις. 
▪ Ηλεκτρονικό σύστημα ακινητοποίησης (immobiliser) 
▪ Φωτισμός προσέγγισης και απομάκρυνσης 
▪ Πεντάλ φρένου με λειτουργία απελευθέρωσης για να αποφευχθεί τραυματισμός στο πόδι του 
οδηγού σε περίπτωση 



σύγκρουσης 
▪ Αυτόματο ξεκλείδωμα των θυρών σε περίπτωση σύγκρουσης 
▪ Μηχανικό κλείδωμα πίσω θυρών (δεν ανοίγουν από μέσα για την προστασία των παιδιών) 
▪ Κουτί πρώτων βοηθειών 
▪ Δυνατότητα απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού 
▪ Προειδοποιητικό τρίγωνο 
▪ Αυτόματοι αντιθαμβωτικοί καθρέπτες (εσωτερικός & εξωτερικοί). 
▪ Volvo On Call (VOC). Κλήση έκτακτης ανάγκης (SOS) και αυτόματη κλήση σε περίπτωση σύγκρουσης 
ACN (Automatic 
Crash Notification). Κλήση για Οδική Βοήθεια. Μέσω της εφαρμογής VOC App διατίθενται επιπλέον 
λειτουργίες: Εντοπισμός 
αυτοκινήτου (Find your car), Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα (Lock/unlock your car – RDU / RDL), Ψύξη ή 
προθέρμανση καμπίνας με 
Engine Remote Start (Cool or warm up your car), Αποστολή προορισμού στο σύστημα πλοήγησης 
(Send Destination to Car), 
Προειδοποιητικά μηνύματα (See Car Warnings), Έλεγχος του ημερολογίου διαδρομών (Driving 
Journal). Μέχρι 10 
αυτοκίνητα μπορούν να συνδεθούν σε ένα λογαριασμό στην εφαρμογή. 
▪ Keyless Entry. Επιτρέπει το ξεκλείδωμα του αυτοκινήτου χωρίς κλειδί, πιάνοντας απλά την λαβή της 
πόρτας, και το 
αυτόματο άνοιγμα της πόρτας του χώρου αποσκευών με ειδικό αισθητήρα στον πίσω 
προφυλακτήρα. Συμπεριλαμβάνει 
φωτισμό εδάφους με LED κάτω από τις χειρολαβές. Μέχρι την εβδομάδα παραγωγής 20w45 
συμπεριλαμβάνει και ένα 
αδιάβροχο mini τηλεχειριστήριο-κλειδί ("Key Tag"/"Sport Key"). 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
▪ Δερμάτινο τιμόνι 3-ακτίνων με διακοσμητικά πλαίσια Silk Metal 
▪ Νέος δερμάτινος επιλογέας ταχυτήτων 
▪ Πακέτο εσωτερικού φωτισμού Mid Level - περιλαμβάνει φως στην πρώτη σειρά καθισμάτων (χώρος 
ποδιών), φώτα 
ανάγνωσης (εμπρός - πίσω), στο εμπρός ντουλαπάκι, σε χώρο αποσκευών & σκιάδια 
οδηγού/συνοδηγού, ατμοσφαιρικό λευκό 
φωτισμό εμπρός και πίσω, στον αποθηκευτικό χώρο της κονσόλας εμπρός και πίσω και πλευρικά 
φώτα που φωτίζουν το 
έδαφος όταν ανοίγουν οι πόρτες. 
▪ ▪ Εσωτερικές διακοσμητικές επιφάνειες Iron Ore με φινίρισμα αλουμινίου (συνδυασμός με την 
ταπετσαρία RA00) 
▪ Ημι-αυτόματο roll-up κάλυμμα χώρου αποσκευών 
▪ Μεταλλικό προστατευτικό κάλυμμα στο άνοιγμα του χώρου αποσκευών 
▪ Ηλεκτρικά ανοιγόμενη πόρτα χώρου αποσκευών 
▪ Σύστημα συγκράτησης φορτίου (4 ειδικές υποδοχές) στον χώρο αποσκευών 
▪ Υφασμάτινα ταπέτα για 1η & 2η σειρά καθισμάτων (και για την 3η σειρά στα 7-θέσια) 
▪ Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός με 2 ποτηροθήκες και αποθηκευτικό χώρο 
▪ Κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω με ποτηροθήκες 
▪ Διπλή θύρα USB-C πίσω για φόρτιση 
▪ Πρίζα 12V στο χώρο αποσκευών 
▪ Μεταλλικά διακοσμητικά στα μαρσπιέ (εσωτερικά), τα εμπρός με λογότυπο Volvo. Στο PHEV 
λογότυπο Recharge. 
▪ Αποθηκευτικός χώρος κάτω από το δάπεδο του χώρου αποσκευών 
▪ Δίχτυ αποθήκευσης στο πλάι της κονσόλας από την πλευρά του συνοδηγού 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 
▪ Αυτόματο σύστημα κλιματισμού ECC - 2 ζώνες κλίματος 
▪ Αυτόματο σύστημα κλιματισμού ECC - 4 ζώνες κλίματος [Μόνο στο PHEV] 
▪ Επιπλέον αεραγωγοί κλιματισμού για την τρίτη σειρά καθισμάτων [Μόνο στο PHEV] 
▪ Σύστημα Cleanzone για ελεγχο-καθαρισμό του αέρα καμπίνας επιβατών (IAQS) (περιλαμβάνει 
φίλτρο ενεργού άνθρακα για 



τον έλεγχο της ποιότητας του αέρα στο χώρο επιβατών και αυτόματη ενεργοποίηση της λειτουργίας 
ανακυκλοφορίας του 
αέρα) και αισθητήρας υγρασίας 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 
▪ Καθίσματα Comfort με δερμάτινη επένδυση Moritz RA00 
▪ Εμπρός καθίσματα ρυθμιζόμενα καθ' ύψος ηλεκτρικά, με ρυθμιζόμενη κλίση της έδρας και 
ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη 
οσφυϊκή στήριξη 2 κατευθύνσεων 
▪ Οροφή (εσωτερικά) σε χρώμα Blond 
▪ Δεύτερη σειρά καθισμάτων με αναδίπλωση (40/20/40) 
▪ Ηλεκρικά αναδιπλούμενα προσκέφαλα εξωτερικών θέσεων της 2ης σειράς καθισμάτων. 
▪ Μαλακό διαχωριστικό δίχτυ καμπίνας επιβατών και χώρου αποσκευών. 
▪ Επταθέσια έκδοση: Δύο επιπλέον καθίσματα στην τρίτη σειρά αναδιπλώνονται στο δάπεδο, η 
δεύτερη σειρά καθισμάτων 
σύρεται (εμπρός/πίσω) 12 cm. Με τον ειδικό μοχλό, οι πλάτες των εξωτερικών καθισμάτων της 
δεύτερης σειράς 
αναδιπλώνονται για εύκολη πρόσβαση (μόνο στην 7-θέσια έκδοση). Υποβραχιόνιο με ποτηροθήκες, 
και αποθηκευτικός 
χώρος και στις δύο πλευρές της τρίτης σειράς. 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
▪ Προβολείς LED (όχι AHB) με ενσωματωμένα φώτα ημέρας 
▪ Προβολείς ομίχλης με τεχνολογία LED. Λειτουργία φωτισμού στροφής εφόσον συνδυαστούν με 
προβολείς Full-LED 
(Εξαιρείται το PHEV που δεν μπορεί να δεχτεί προβολείς ομίχλης) 
▪ Μάσκα εμπρός σε μαύρο γυαλιστερό χρώμα και χρωμιωμένα στοιχεία & πλαίσιο με γυαλιστερό 
χρωμιωμένο φινίρισμα. Στο 
PHEV μάσκα εμπρός με εκτεταμένα γυαλιστερά χρωμιωμένα κατακόρυφα ένθετα και πλαίσιο με 
γυαλιστερό χρωμιωμένο 
φινίρισμα. 
▪ Προφυλακτήρας εμπρός με κάτω εισαγωγές αέρα δεξιά/αριστερά σε μαύρο φινίρισμα. Στο PHEV 
και με διακοσμητικά 
χρωμίου. 
▪ Πλαίσιο πλευρικών παραθύρων με γυαλιστερό χρωμιωμένο φινίρισμα 
▪ Πίσω φώτα, τρίτο φως φρένων ψηλά και φλας: LED 
▪ Κάτω εμπρός & πλαϊνά πλαστικά προστατευτικά στο χρώμα του αμαξώματος. Στο PHEV γυαλιστερή 
χρωμιωμένη 
διακοσμητική λωρίδα στις πλαϊνές πόρτες με λογότυπο 'Recharge' 
▪ Στο PHEV διακοσμητική λωρίδα χρωμίου στον πίσω προφυλακτήρα και ανακλαστήρες με 
γυαλιστερό χρωμιωμένο πλαίσιο 
▪ Πίσω προφυλακτήρας στο χρώμα του αμαξώματος, με ποδιά σε ασημί μεταλλικό φινίρισμα 
▪ Δύο χρωμιωμένες ενσωματωμένες απολήξεις εξάτμισης 
▪ Εξωτερικοί καθρέπτες, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι 
▪ Ράγες οροφής ενσωματωμένες, σε ασημί φινίρισμα 
▪ Εξωτερικοί καθρέπτες και λαβές θυρών στο χρώμα του αμαξώματος. Στο PHEV ένθετο 
διακοσμητικό με γυαλιστερό 
χρωμιωμένο φινίρισμα στις λαβές. 
ΠΛΑΙΣΙΟ, ΜΕΤΑΔΟΣΗ, ΤΡΟΧΟΙ 
▪ Σασί Touring 
▪ Αυτόματο 8-τάχυτο κιβώτιο ταχυτήτων 
▪ Σύστημα τετρακίνησης AWD (PHEV: eAWD) 
▪ Καλώδιο φόρτισης 10Α Schuko [Μόνο στο PHEV] 
▪ iTPMS - Σύστημα Παρακολούθησης της Πίεσης των Ελαστικών 
▪ Σετ επισκευής ελαστικών 
▪ Ζάντες αλουμινίου 19'' με 5 διπλές ακτίνες, Black, Diamond Cut (235/55 R19 V), κωδικός 1079 
▪ Περιοριστής ανώτατης ταχύτητας στα 180 km/h 
▪ Care Key (Orange Key) με περιοριστή ταχύτητας 
▪ Ρεζερβουάρ 71 l για τους κινητήρες B5, B6. Ρεζερβουάρ 70 l για το PHEV. 



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι επιλογές για συνδυασμό ζάντας και κλάσης ελαστικού καθορίζουν τις εκπομπές CO2 
και την 
τελική τιμή. Οι Επίσημοι Διανομείς Volvo μπορούν να σας δώσουν πληροφορίες για τις επιλογές 
σας και τις 
αντίστοιχες τιμές. 
+INSCRIPTION (SV23) 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ MOMENTUM PRO / INSCRIPTION EXPRESSION 
(SV27) 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
 

▪ Εσωτερικές διακοσμητικές επιφάνειες από ξύλο Linear Walnut (για ταπετσαρία RA00). 
▪ Αναβαθμισμένα ταπέτα δαπέδου σε 1η και 2η σειρά (απαλό ύφασμα, πιο χοντρό, με ρέλι από 
δερματίνη περιμετρικά) 
▪ Πακέτο εσωτερικού φωτισμού 'High', περιλαμβάνει (συμπερ. στοιχεία επιπλέον του πακέτου Mid) : 
Ατμοσφαιρικό φωτισμό 
εμπρός και πίσω, φωτισμό των αποθηκευτικών χώρων στην εσωτερική πλευρά των θυρών εμπρός 
και πίσω, φωτισμό στην 
εσωτερική πλευρά των θυρών όταν ανοίγουν οι πόρτες εμπρός - πίσω, κρυφό φωτισμό στις πόρτες 
εμπρός και πίσω, 
πλευρικά φώτα που φωτίζουν το έδαφος όταν ανοίγουν οι πίσω πόρτες, κρυφό φωτισμό στο 
ταμπλό, κρυφό φωτισμό στο 
χώρο για τα πόδια πίσω, φωτισμό στις ποτηροθήκες, φωτισμό εργασίας στην πόρτα του χώρου 
αποσκευών και 
διακοσμητικά Piano Black στους αεραγωγούς του ταμπλό. 
▪ Τηλεχειριστήριο (κλειδί) με δερμάτινη επένδυση 
▪ Μοναδικός επιλογέας ταχυτήτων απο κρύσταλλο Orrefors (Αποκλειστικός εξοπλισμός για την 
έκδοση Inscription των 
υβριδικών κινητήρων [MHEV και PHEV])v ▪ Φωτιζόμενα εσωτερικά διακοσμητικά μαρσπιέ εμπρός-
πίσω. Στο PHEV με 
λογότυπο "Recharge", στους άλλους κινητήρες με λογότυπο "Volvo" 
▪ Επένδυση ταμπλό και άνω μέρους θυρών Tailored (δερματίνη) 
▪ Σκιάδια στα πίσω πλαϊνά παράθυρα 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 
▪ Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα εμπρός καθίσματα με δυνατότητα ηλεκτρικής επέκτασης του μπροστινού 
μέρους της έδρας, με 
ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη οσφυϊκή υποστήριξη 4 κατευθύνσεων και με μνήμες για τα καθίσματα 
οδηγού-συνοδηγού και για 
τους εξωτερικούς καθρέπτες. 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
▪ Μάσκα εμπρός με εκτεταμένα γυαλιστερά χρωμιωμένα κατακόρυφα ένθετα και πλαίσιο με 
γυαλιστερό χρωμιωμένο 
φινίρισμα. 
▪ Προφυλακτήρας εμπρός με διακοσμητικά χρωμίου 
▪ Πλαϊνά πλαστικά προστατευτικά στο χρώμα του αμαξώματος, με γυαλιστερή χρωμιωμένη 
διακοσμητική λωρίδα. Στο 
PHEV με λογότυπο 'Recharge'. 
▪ Ανακλαστήρες στον πίσω προφυλακτήρα με γυαλιστερό χρωμιωμένο πλαίσιο 
▪ Διακοσμητική λωρίδα χρωμίου στον πίσω προφυλακτήρα 
▪ Λαβές θυρών στο χρώμα του αμαξώματος & ένθετο διακοσμητικό με γυαλιστερό χρωμιωμένο 
φινίρισμα 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΤΡΟΧΟΙ 
▪ Ζάντες αλουμινίου 20'' με 10 ακτίνες, Black, Diamond Cut (275/45R20) (Κωδικός 1080)__ 


