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Vi är svenska. I vår designtradition utgår vi alltid från användaren och 
ställer frågan: ”På vilket sätt kan vi göra den här personens liv lite bättre, 
lite lättare och lite bekvämare?” Den filosofin har alltid varit grunden  
när vi formger och konstruerar våra bilar. Så medan många andra 
biltillverkare börjar med tekniken och sedan försöker rätta människan 
därefter, gör vi tvärtom och designar våra bilar utifrån dig och dina 
behov. Vi förstår vad du behöver och använder vår ingenjörskonst  
till att göra ditt liv lättare, bättre, säkrare och skönare. Formen följer 
funktionen, och när man designar en bil inifrån och ut med tanke på 
människan får också slutresultatet en naturlig skönhet. Vår ambition  
är att du bara genom att titta på våra bilar – och interagera med dem  
– kommer att känna dig väl till mods, varje dag.

Den här filosofin har resulterat i många banbrytande innovationer 
genom vår 86-åriga historia. Som till exempel trepunktsbältet som vi 
lanserade 1959 och är standard i så gott som alla dagens bilar. Vi har 
också löst en del miljöproblem på vägen. Redan 1976 utvecklade vi 
lambdasonden, en sensor som övervakar motorns avgaser och anpassar 
bränslebland nin gen för minskade utsläpp, högre prestanda och bättre 
bränsleekonomi. Den är fortfarande en viktig komponent i dagens alla 
bensindrivna bilar över hela världen.

Innovationer är hjärtat i Volvo. Kanske har det att göra med vårt  
ursprung. 

VI ÄR VOLVO.
VI SÄTTER MÄNNISKOR 

FRÄMST.
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FÖR OSS ÄR GOD DESIGN ETT 
SÄTT ATT LEVA, INGEN LYX.



För att vara ett land med liten befolkning har Sverige 
producerat ett övermått av kreativ talang. Och vi vet 
att verklig kreativitet förutsätter att du tror på dig 
själv och gör saker så som du vet att de ska göras, 
oavsett vad andra håller på med.

Ta våra säten till exempel. Under tidigt 60-tal  
konsul terade vi en grupp ortopediska kirurger på 
Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. De undrade 
till en början varför ett gäng bildesigners ville träffa 
dem. För ingen hade tidigare tänkt på att fråga en 
ortopedkirurg om råd när man ska designa ett bilsäte. 
Fast de ergonomiska säten som sedan utvecklades 
som ett resultat av detta har gjort våra bilar världs-
berömda för överlägsen långfärdskomfort.

Och i enlighet med skandinavisk hantverkstradition 
använder vi bara de allra bästa materialen, som det 
ultrastarka boronstålet i våra bilars krockburar. Inuti 
bilen använder vi naturliga, autentiska material – inte 
för att det råkar vara inne just nu, utan för att det är 
material som både känns bra och får dig att må gott 
till kropp och själ. 

Att skapa en vacker upplevelse för dig är helt natur-
ligt för oss. För oss är god design ett sätt att leva och 
ingen lyx.
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Vare sig din tillvaro präglas av spännande 
aktiviteter eller av tryggt familjeliv, är vår 
V70 designad utifrån dig.

HITTA DIN NÄRMASTE  
VOLVOÅTERFÖRSÄLJARE PÅ  
VOLVOCARS.SE 

HUR KOMBINERAR DU  
ELEGANS MED MÅNGSIDIGHET?

PÅ DET HÄR SÄTTET.

DIN NYA HERRGÅRDSVAGN VOLVO V70 | 4

När det gäller att designa den perfekta herrgårdsvagnen vet vi exakt 
vad du och din livsstil kräver. Helt naturligt eftersom vi har skapat mång-
sidiga och flexibla herrgårdsvagnar ända sedan 1953 då vi lanserade 
Volvo Duett – bokstavligen två bilar i en. Sextio år senare är det med 
stolthet vi presenterar vår ytterligare förfinade V70 som bygger på vår 
långa, obrutna tradition av att kombinera form och funktion i en elegant, 
inspirerande förpackning.

I sin senaste upplaga är vår klassiska herrgårdsvagn mer redo än någon-
sin för att passa ditt liv perfekt. V70 bjuder på just den flexibla interiören 
som du behöver för att klara alla tänkbara kombinationer av last och 
passagerare. Men minst lika viktigt är att vi fokuserar lika mycket på 
glädjen du känner när du kör – vår V70 är inte bara fintrimmad för maxi-
mal komfort och förfining, den levererar även när det gäller att ge dig en 
kraftfull upplevelse vart du än kör.

Vår herrgårdsvagn V70 ger dig mer än smarta lastlösningar och  
storartade körupplevelser. Den erbjuder även det senaste inom teknik 
för uppkoppling i bilen och säkerhet – allt elegant paketerat i en snygg, 
skandinavisk form.







KLASSISK SKÖNHET.

KÄRLEKSFULLT UPPDATERAD.
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Vi har gett exteriören på nya V70 en ännu mer personlig och modern 
look – faktum är att du kommer att lägga märke till en mängd nya, 
slående designdetaljer. ”Vi har jobbat hårt för att bredda frontens 
proportioner och med detaljarbetet, som de nya varselljusen och en rad 
utmärkande detaljer i blank silverfinish vilket ger bilen en ännu lyxigare 
känsla”, säger Örjan Sterner som är designchef för nya V70. ”Den nya 
bilen har ett elegantare utseende och en starkare närvaro på vägen.”

Bakdelen på V70 har fått en stiligare, lyxigare känsla tack vare en ny-
designad bakre stötfångare och blanka detaljer i silverfinish. De snygga 
bakljusen med integrerade LED-ljusslingor har också fått ny design  
– nu är de mer eleganta och ger ett smidigare intryck. ”Våra bakljus är 
en klassisk Volvosignatur”, säger Örjan Sterner.

Form och funktion följs åt genom de rena, stilfulla linjer som är utmär-
kande för V70 – helt enligt principerna för skandinavisk design. Det är 
också det som gör V70 så skön att titta på – och leva med – veckans 
alla dagar. 

Bakre accenter i silverfinish lyfter fram  
de eleganta linjerna hos vår nya V70.

FÖR ATT SE MER AV DEN ELEGANTA DESIGNEN  
HOS NYA V70, GÅ TILL VOLVOCARS.SE



SKANDINAVISK  
INTERIÖRDESIGN.

PÅ FYRA HJUL.



Vår nya stämningsbelysning lyser upp alla de funktioner 
du kan behöva komma åt i mörkret. Ett krispigt vitt sken  
ser till att du enkelt hittar mugghållare såväl som stol - 
inställningar och slipper famla i blindo efter de där 
småsakerna i förvaringsfacken.
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Skandinavisk design har alltid handlat om att ta de finaste materialen – vare sig det 
är det finaste lädret eller det vackraste träet – och utforma dem med skicklighet och 
omsorg. Det är också en träffande beskrivning av kupén hos nya V70, där vi kombinerar 
traditionella material med den allra senaste tekniken. Det ger dig en både visuell och 
taktil upplevelse som på samma gång är högst funktionell. Det är en ren och vackert 
avskalad miljö, helt i linje med det bästa inom skandinavisk arkitekturtradition.



TRE CHASSIN ATT VÄLJA MELLAN.

EN ENDA HARMONISK  
KÖRUPPLEVELSE.

Allt handlar om din körning – med Four-C aktivt chassi kan  
du välja mellan tre olika inställningar. Comfort och Sport  
är precis vad de heter, medan Advanced-läget optimerar  
ditt väggrepp utan kompromisser. Och allt eftersom  
humöret skiftar, kan du när som helst välja mellan de olika 
inställning arna med en knapptryckning.

LÄS MER PÅ VOLVOCARS.SE
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Vår nya V70 mångsidig och lyxig redan när du tar 
plats i den, men vi tror att du kommer att uppskatta 
upplevelsen ännu mer så fort du kör iväg. Den här 
bilen är helt enkelt fantastisk att köra tack vare sitt 
briljant konstruerade chassi. Till din V70 kan du välja 
mellan tre olika chassin: Dynamic, Sport och aktivt 
chassi med Four-C (eller Continuously Controlled 
Chassis Concept som det också kallas). Dynamic- 
chassit är en perfekt allround-lösning som våra 
ingenjörer förfinat till perfektion efter tusentals 
timmar på all världens vägar. Resultatet är en 
dynamisk körupplevelse som är både inspirerande 
och högst komfortabel. 

Sportchassit sänker din tyngdpunkt 15 mm närmare 
vägbanan, vilket garanterar en mer fokuserad, 
engagerad körning där du känner flytet genom 
kurvorna. Och det aktiva chassit med Four-C ger 
dig i praktiken tre chassin i ett och har sensorer 
som mäter bilens rörelser horisontalt, vertikalt och i 
sidled, rotationshastigheten på varje hjul och mycket 
annat. All denna information analyseras 500 gånger 
i sekunden av en microprocessor som anpassar 
stötdämparna efter hur du kör, vägbanan och hur 
bilen rör sig. Resultatet? En enastående smidig och 
följsam körupplevelse. 





UTRYMME. 
DEN YTTERSTA LYXEN.
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Vår V70 skulle inte vara en Volvo om den inte också 
gav dig flexibiliteten att möta livets alla utmaningar. 
Ta baksätesryggstödet med 40/20/40-delning, 
till exempel. Det kan du enkelt dela i tre sektioner 
och fälla ned med ett handgrepp, vilket ger dig 
närmast obegränsade möjligheter att anpassa 
lastutrymmet efter hur du vill ha det. Behöver du får 
med dig två passagerare och deras skrymmande 
bagage? Inga problem, det är bara att fälla ned två 

tredjedelar av baksätes ryggstödet. Ska du få plats 
med skidor eller surfing brädor? Fäll mittsektionen 
på baksätet och två passagerare färdas bekvämt 
på ytterplatserna. Eller så vill du bara fälla ned en 
sektion, vilket ger dig fri tillgång till två tredjedelar 
av sittutrymmet där bak. Och med alla sektionerna 
nedfällda får du ett lastutrymme på hela 1600 liter 
för alla dina prylar, vilket äventyr du än är på väg mot.

Från vänster till höger – bärkassehållaren hjälper dig hålla ordning på 
shoppingfynden; på de integrerade bälteskuddarna färdas de lite större 
barnen bekvämt och säkert fastspända med säkerhetsbältet; baksätes-
ryggstödet med 40/20/40-delning erbjuder en enastående flexibilitet; 
underhållningssystemet Rear Seat Entertainment med dvd-spelare ger 
passagerarna fantastiska upplevelser i baksätet.

LÄS MER PÅ VOLVOCARS.SE
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Vårt högupplösta digitala kombiinstrument låter dig välja mellan 
tre olika visningslägen beroende på din sinnesstämning: Elegance,  
Eco och Performance.

TOTAL LJUDUPPLEVELSE
Vi på Volvo tycker att du ska få njuta av allra bästa tänkbara ljud i din bil. Därför 
skapade vi vårt förnämsta audiosystem Premium Sound Multi Media tillsammans 
med ansedda Audyssey Laboratories. Med 12 hifi-högtalare och MultiEQ ljud-
processor ger detta system på 5x130 W en överlägsen ljudupplevelse för alla 
passagerare och ansluts enkelt med olika externa mediaspelare.

LÄS MER PÅ VOLVOCARS.SE

VOLVO SENSUS.

DU HAR KONTROLLEN,  
HELT NATURLIGT.

 DIN PLATS | 15

Ja, nya Volvo V70 har ett vackert skulpterat yttre. Men varför ska de 
förbipasserande ha allt det roliga? Eftersom du kommer att tillbringa  
den mesta tiden i förarsätet, har vi designat en enastående omgivning 
för dig. Vi har gjort instrumenten och reglagen så enkla och intuitiva att 
använda som möjligt. Vår idé att koppla upp dig och din bil med världen 
omkring dig kallar vi för ”Sensus”. Vårt digitala kombiinstrument är det 
senaste uttrycket för denna filosofi. Det ger dig all information du 
behöver utan att för den skull överösa dig med data. Dessutom ger  
det dig tre olika visningslägen att välja mellan – Elegance, Eco och 
Performance. Tillsammans med Sensus-skärmen i mittkonsolen gör 
detta att du kontrollerar körningen med lätthet. Och med nya tillbehöret 
Sensus Connected Touch förvandlar du Sensus 7-tumsskärmen till ett 
uppkopplat mediacenter som ger dig tillgång till navigation on-line, 
strömning av musik och anslutning till internet.

Ännu ett plus är att du inte behöver vara i din Volvo för att vara 
uppkopplad med den. Tack vare Volvo On Call med vår innovativa 
mobilapp har du tillgång till en mängd funktioner i din smartphone  
– allt från att se hur mycket bränsle du har kvar och om bilen är låst,  
till att fjärrstarta den bränsledrivna motorvärmaren och låsa bilen  
om det skulle behövas. Du har tillgång till tjänsten vare sig du står 
hemma i köket en kall vintermorgon eller befinner dig på en flygplats  
på andra sidan jorden. Allt du behöver är en internetuppkoppling.

Men den funktionella skönheten sitter inte bara i våra displayer och 
appar. Vi har lagt ned samma omsorg i designen av ratten, likväl som i 
vår ikoniska flytande mittkonsol med vår smart utformade klimatkontroll.



Kan du se vår radar? Den är elegant integrerad 
i grillen på V70 men jobbar hårt för att skydda 
både dig och de som befinner sig utanför din bil. 
Vi kallar det ”Kollisionsvarnare med full auto-
broms och Pedestrian och Cyclist Detection” 
– ett långt namn men du kan rätt och slätt kalla 
det ett genombrott för säkerheten.

Vår döda-vinkel-varnare BLIS (Blind Spot Information System) 
hjälper dig upptäcka fordon på väg in i din döda vinkel. När en 
bil, lastbil, motorcykel eller något annat fordon närmar sig din 
bil bakifrån på vänster eller höger sida uppmärksammas du av 
en varningslampa vid ytterbackspegeln på just den sidan – och 
den släcks igen när det är fritt att byta fil. Den här funktionen 
har du särskilt stor nytta av när du kör på motorvägen.

Vi bryr oss även om dina medtrafikanter. Därför har vi utvecklat 
Pedestrian Detection och Cyclist Detection med full autobroms 
som håller uppsikt på fotgängare och cyklister som kommer i 
din väg och bromsar automatiskt om du inte hinner reagera i tid.

När du kör i stan ser City Safety till att du inte kör in i fram-
förvarande fordon om det gör en hastig inbromsning. Detta 
avancerade IntelliSafe-system är aktivt upp till 50 km/h och 
känner av ifall du är på väg att köra in i fordonet framför och 
bromsar din bil automatiskt om det skulle behövas.

LÄS MER PÅ VOLVOCARS.SE



JUST DET.  
HAR VI SAGT NÅGOT 

OM SÄKERHET?
 VI BRYR OSS OM DIG | 17

Redan 1927 bestämde sig våra grundare Assar 
Gabrielsson och Gustaf Larson för att göra urstarka 
bilar som skulle klara dåtidens dåliga vägstandard. 
Men styrka i sig var inte nog. De hade också en 
vision: ”Bilar körs av människor”, sa de, ”så grund-
principen bakom allt vi gör på Volvo är därför – och 
måste alltid vara – säkerhet”. I dag är vårt mål att år 
2020 ska ingen bli allvarligt skadad i en ny Volvo.  
Vi tror att våra grundare håller med.

För att hjälpa oss nå detta mål samtidigt som vi 
förverkligar vår filosofi om att förenkla ditt liv, är  
din V70 begåvad med en rad intuitiva säkerhets-
teknologier. De finns där för att stödja din dagliga 
bilkörning, skydda dig i händelse av en olycka och 
– framför allt – förebygga olyckor. Vi kallar detta 
IntelliSafe.

 

Vi vet att V70-ägarna älskar bilkörning, men i en 
värld där trafiken bara ökar blir du ständigt utsatt 
för andras misstag. Därför erbjuder IntelliSafe en 
rad verkligt smarta teknologier som City Safety 
och vår Kollisionsvarnare med full autobroms och 
Pedestrian såväl som Cyclist Detection.

Och eftersom du älskar att köra bil kan det vara  
bra att veta att din V70 är utrustad med andra  
IntelliSafe-teknologier som antisladdsystemet 
DSTC (Dynamic Stability and Traction Control). 
Om din V70 riskerar att tappa väggreppet bromsar 
DSTC varje hjul individuellt eller motorbromsar 
precis så mycket som behövs för att förhindra en 
sladd och behålla körstabiliteten. För det mesta 
märker du förmodligen ingenting. Men det är som 
det ska vara, vi gör bara vårt jobb.



VI TYCKER ATT HÅLLBAR  
BILKÖRNING ÄR SPÄNNANDE. 
DET KOMMER DU OCKSÅ  
ATT GÖRA.
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Drive-E är hjärtat i varje Volvo vi bygger. Det är vårt 
övergripande arbetssätt för att förverkliga hållbar 
bilkörning. Det är också det innovativa tänkandet 
bakom en mängd teknologier som ger dig mer 
effektivitet – och lägre bränslekostnader – utan  
att kompromissa med glädjen att köra. 

Några av våra tekniska framsteg inom Drive-E är 
att vi reducerat den inre friktionen i våra motorer 
och genomfört en rad aerodynamiska förbättringar 
som ger dig maximal nytta av både motor och 
bränsle. Vi använder start/stopp-teknik, motorbroms-
energiåtervinning och strävar alltid efter att göra 

vår tillverkning ännu effektivare ur ett hållbarhets-
perspektiv – till exempel är all elektricitet vi använder 
i våra fabriker i Sverige producerad av ren vattenkraft. 
Helt enkelt för att hållbar mobilitet är en bärande 
del av vår filosofi för intelligent och omtänksam lyx.

Till detta hör också ett brett urval av kraftfulla, 
högeffektiva motorer till din V70, allt från den 
ultraeffektiva 1,6-liters turbodieseln D2 som bara 
släpper ut 109 g CO2/km, till den raka sexcylin-
driga 3,0-liters bensinmotorn T6 AWD på 304 hk. 
Mer information om motorprogrammet till din V70 
hittar du på sidan 40 och på volvocars.se



VILKEN V70  
ÄR DU?

V70 
Redan i standardutförande får du en hög komfort- och tekniknivå i din Volvo. I standardutrustningen 
ingår bland annat färddator, klädsel Sundby textil/T-Tec, Performance 4x20 W ljudanläggning,  
DSTC antisladd system, Larm Volvo Guard, elmanövrerad parkeringsbroms, ECC klimatan läggning, 
elfönsterhissar fram och bak, bränsledriven tillsats värmare (dieslar), skyddsnät i lastutrymmet och 
rails. För fullständig lista, se ”Utrustningsnivåer” sidan 34.
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Gratulerar, du är på väg att välja en Volvo V70. Kanske har du till  
och med bestämt dig för vilken motor du vill ha. Nu behöver du bara  
bestämma den utrustningsnivå som är rätt för dig. Vi har gjort det  
enkelt för dig genom att sätta ihop fyra utrustningsnivåer som vi tror  
du kommer att uppskatta. Vare sig du vill ha alla lyxiga detaljer eller  
söker en mer renodlad sportig look inifrån och ut, har vi den rätta  
V70-specifikationen för dig.



+ KINETIC
Utrustningsnivån Kinetic, som betyder läran om kroppars rörelse, ger  
dig bekvämligheterna som förhöjer upplevelsen i din Volvo, med både 
flärd och funktion. Bland annat konstantfarthållare, läderklädd ratt, 
läderklädd växelspaksknopp, rattknappar, belysta make-up speglar i 
solskydden, insynsskydd över lastutrymmet, aluminium hjul och låsbara 
hjulbultar. För fullständig lista, se ”Utrustningsnivåer” sidan 35.

+ MOMENTUM
Med utrustningsnivån Momentum lyfter du komforten och säkerheten  
i din Volvo till nya höjder, bland annat med hjälp av ännu effektivare ljus, 
regnsensor, elinfällbara ytterbackspeglar med markbelysning och High 
Performance ljudanläggning med Bluetooth® handsfree. Omfattar  
utrustningsnivån Kinetic samt panelinlägg Feather Line aluminium, regn-
sensor, Dual xenonljus och blank list runt sidorutorna. För fullständig  
lista, se ”Utrustnings nivåer” sidan 35.

+ SUMMUM
Den kompromisslösa utrustningsnivån, med det mesta du som kräsen 
bilentusiast kan önska dig. Summum ger dig utrustningsnivåerna Kinetic 
och Momentum plus läder klädsel, elmanövrerad förarstol med minne, 
innerbackspegel med automatisk avbländning, 17-tums  aluminiumhjul och 
rails i ”Silver Metal”. För fullständig lista, se ”Utrustningsnivåer” sidan 35.



DIN V70 ÄR DITT ANDRA HEM.  
GE DET DIN EGEN SIGNATUR.

EN PERSONLIG INTERIÖR

Väljer du en V70 får du en elegant kupé redan  
som standard, med överlägsen detaljfinish vart du 
än ser. Och för att du ska kunna skapa din egen 
personliga interiör, kan du välja mellan en mängd 
tillval som uttrycker det allra bästa inom skandina-
visk design och hantverkstradition. Som de olika 
panelinläggen – vare sig du söker en teknisk, 
sportig look i aluminium eller föredrar en varm, lyxig 
träkänsla, finns det ett inlägg som passar din stil.

Våra ergonomiskt utformade Komfortstolar kan du 
få med klädsel i textil, textil/vinyl eller läder – från 
dynamiska varianter till luxuöst, ventilerat semi- anilin 
Inscription-läder. Med våra nya växlingspaddlar i 
kombination med automatlåda får du ännu bättre 
kontroll. Du växlar blixtsnabbt med en fingerrörelse 
och behöver aldrig ta händerna från ratten när du 
kör. Ännu bättre blir det med eluppvärmning av ratten 
som värmer dina händer fast morgonen är kall. På 



plats i förarsätet kommer du också att uppskatta 
vårt nya lättavlästa kombiinstrument eller – om du 
så önskar – det digitala kombiinstrumentet som 
låter dig välja mellan olika visningslägen.

Det är klart, vore du bara intresserad av form  
utan innehåll skulle du inte välja en Volvo. För våra 
interiörer tilltalar mer än bara ögat. Alla våra interiör-
material är noggrant testade med avseende på 

allergiframkallande ämnen, hälsovådliga substan-
ser och skadliga emissioner. Och vårt avancerade 
kupéluftreningssystem kan hålla luftföroreningar 
och pollen utanför kupén.
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DET ÄR DETALJERNA 
SOM GÖR SKILLNADEN.
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Inscription är vår exklusiva designkollektion speciellt framtagen för din V70. Den uttrycker 
det bästa inom skandinavisk design- och hantverkstradition och ger din Volvo en unik, 
personlig karaktär – inifrån och ut. Vi använder bara de finaste materialen för att ge dig en 
belönande skönhetsupplevelse hela vägen. Inscription är helt enkelt vår definition av lyx. 
Du kan skapa en interiör som uttrycker din personliga stil och smak, med en rad klädsel-
kombinationer i exklusivt softläder från lyxläderspecialisterna Bridge of Weir. Detta traditionellt 
framställda läder har en vacker, genuin karaktär samtidigt som det uppvisar en mycket god 
slitstyrka – det har även en ljuvligt mjuk och naturlig känsla som är sinnebilden för lyx. 
Dessutom är stolarna ventilerade för att ge dig skön komfort de där varma dagarna.

De inbjudande Inscription-sätena med klädsel i finaste softläder, 
den läderklädda Inscription instrumentpanelen med kontrasterande 
eller färgkoordinerade sömmar, Inscription mittkonsol i Sanded 
Silver och de eleganta 19-tumshjulen Bor – en rad unika design-
detaljer gör Inscription till ditt mest sofistikerade, personliga val.

LÄS MER PÅ VOLVOCARS.SE



KLÄDSLAR – INSCRIPTION VENTILERAT SOFTLÄDER

Ventilerat läder, E21B
Soft Beige i Sandstone Beige interiör med Soft Beige innertak

Läder, E101
Mörkgrå i Mörkgrå interiör med Quartz innertak

Dynamic läder, EL01
Mörkgrå i Mörkgrå interiör med Quartz innertak

Ventilerat läder, E201
Mörkgrå i Mörkgrå interiör med Quartz innertak

KLÄDSLAR – VENTILERAT LÄDER 

KLÄDSLAR – DYNAMIC LÄDER KLÄDSLAR – LÄDER

Inscription Softläder, EG01
Mörkgrå i Mörkgrå 

Inscription Softläder, EG1B
Soft Beige i Sandstone Beige 
interiör*

Inscription Softläder, EG0N
Chestnut i Mörkgrå interiör

Inscription Softläder, EG0J
Toscana Tan i Mörkgrå interiör

*med Mörkgrå instrumentpanelöverdel (undre Soft Beige)
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Feather Line aluminiumCross Avenue

Modern woodInscription Sanded 
Silver

Classic wood

Sundby, T-Tec/textile, E501
Mörkgrå i Mörkgrå interiör with Quartz innertak

Läder, E11B
Soft Beige i Sandstone Beige interiör med Soft Beige innertak

Vittinge, textil /läder, E81B
Soft Beige i Sandstone Beige interiör med Soft Beige innertak

Läder, E10G
Blond i Mörkgrå interiör med Quartz innertak

Vittinge, textil /läder, E801
Mörkgrå i Mörkgrå interiör med Quartz innertak

KLÄDSLAR – VITTINGE TEXTIL/LÄDER 

KLÄDSLAR – SUNDBY T-TEC/TEXTILE INLÄGG



Sleipner, 8x18", Black Chrome
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TILLBEHÖR

Inscription Bor, 8x19" 
Diamond Cut/ 

Matte Iron Stone

Balius, 8x18" 
Silver Bright

Modin, 8x18" 
Diamond Cut/Glossy Black

Pandora, 7x17" 
Silver

Sadia, 8x17" 
Silver

Inscription Bor, 8x19" 
Diamond Cut/ 

Glossy Tech Black

Ymir, 8x18" 
Light Grey

Fortuna, 8x18" 
Glossy Black

Freja, 8x18" 
Diamond Cut/Dark Grey

Modin, 8x18" 
Diamond Cut/ 

Matte Iron Stone

Rex, 7x17" 
Silver Bright

Makara, 8x18" 
Silver Bright

Saga, 7x17" 
Diamond Cut/Black

Magni, 8x18" 
Silver Bright

Agena, 7x16" 
Silver Stone

Fortuna, 8x18" 
Silver Bright

Freja, 8x18" 
Diamond Cut/Light Grey

Modin, 8x18" 
Diamond Cut/ 

Matte Terra Bronze

Oden, 7x16" 
Silver

Sleipner, 8x18" 
Black Chrome



MATCHA DIN  
V70 EFTER DIN LIVSSTIL.
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Bland det trevligaste när du köper din nya Volvo, är när du sätter din egen 
personliga prägel på den. Det gör du genom att komplettera med de 
tillbehör som speglar din egen smak och som tillgodoser ditt sätt att leva. 
Vår panoramakamera (se ovan) ger dig ett 180° synfält framåt vilket kan 
visa sig ovärderligt vid till exempel trånga utfarter med skymd sikt, medan 
nya Sensus Connected Touch förvandlar din 7-tums Sensus-skärm till 
ett internetuppkopplat multimediacenter.

HITTA MER TILLBEHÖR PÅ VOLVOCARS.SE



SENSUS CONNECTED TOUCH. Tänk dig 
din Volvo uppkopplad på nätet. Nya Sensus 
Connected Touch är en 7-tums pekskärm med 
smarta appar som förvandlar din Volvo till ett 
uppkopplat, mobilt mediacenter. När bilen står 
still har du tillgång till hela internetvärlden, 
dina mail och sociala medier. Uppkopplingen 
sker via din egen smartphone eller en 3G/4G 
USB-dongel som även gör att du kan skapa 
en egen Wi-Fi-zon i bilen. 

När du kör kan du enkelt söka resmål och 
hitta vägen via Google eller iGo, vårt eget 
lättanvända navigationssystem i 3D med 
trafikinformation on-line. Roadtrip är en annan 
funktion som utifrån Wikipedia informerar om 
intressanta platser som du passerar. Du kan 
också få aktuell väderinformation. Allt styr 
du intuitivt med pekskärmen, knapparna på 
ratten eller i mittkonsolen. 

Sensus Connected Touch ger dig också en  
hel värld av musik och underhållning i bilen. 
Sätt ihop din Spotify™-lista hemma, lyssna 
på den i bilen och välj artist bekvämt med 
röststyrningen. Och när du kopplar upp dig 
på radiotjänsten TuneIn kan du välja mellan  
ca 80 000 radio- och 200 000 poddradio- 
kanaler från hela världen. Alla musiktjänster 
kan du styra med rösten.

TAKSPOILER. Gör ett kraftfullt intryck. Denna färgkoordinerade takspoiler förhöjer inte bara 
den sportiga looken hos din V70. Den ökar också bilens ”downforce” vid högre hastigheter vilket 
ytterligare bidrar till bilens superba vägegenskaper.



TAKLASTHÅLLARE. Dessa aerodynamiskt utfor-
made lasthållare i aluminium monteras direkt på 
railsen och är basen i vårt stabila och lättanvända 
taklastsystem. Det är bara att komplettera med en 
skidhållare eller något annat taklasttillbehör och 
dra iväg.

”SPACE DESIGN” TAKBOX. Den moderna, exklusiva takboxen ”Space Design” har en aerodynamisk 
design som ger minimalt luftmotstånd. Den kan öppnas från bägge sidor och finns i Titan Silver och 
Black. Välj mellan två storlekar – 320 liter eller 430 liter, maxlasten är 75 kg. 

LASTRUMSAVDELARE. Genom att komplettera 
skyddsgallret med en lastrumsavdelare kan du 
dela upp lastutrymmet i två delar – praktiskt om 
du behöver få med dig hunden eller vill kunna hålla 
isär smutsigt eller ömtåligt bagage från övrig last. 

SKYDDSGALLER. Det gasfjädrade skyddsgallret 
i stål hjälper till att skydda dig och dina passage-
rare från lös last om du till exempel måste bromsa 
hårt. När gallret inte behövs, är det bara att fälla 
upp det mot taket. Gallret är färgkoordinerat med 
interiören.

HUNDGRIND. För att ge ditt husdjur en egen 
plats i bilen är det bara att montera ett skydds-
galler i stål och en lastrumsavdelare som  
kompletteras med en hundgrind. Sedan kan  
du öppna bakluckan utan att hunden hoppar  
ut. Hundgrinden kan monteras på både vänster 
och höger sida.

POLESTAR PERFORMANCE SOFTWARE. 
Vill du ha ännu mer prestanda och körglädje i 
din Volvo? Då är denna mjukvara från vår racing-
partner Polestar Racing den perfekta lösningen. 
Denna Volvo-godkända uppgradering ökar 
motorns effekt och vridmoment för att maximera 
din körupplevelse. Och bäst av allt, du får allt 
detta utan att bränsleförbrukningen ökar.

REAR SEAT ENTERTAINMENT MULTIMEDIA 
MED TVÅ SKÄRMAR. Vår nya generation under-
hållningssystem i bilen gör att baksätespassage-
rarna gläds åt resan som aldrig förr. LCD-skärmarna, 
de integrerade dvd-spelarna och möjligheten att 
ansluta så gott som alla typer av externa media 
samverkar tillsammans med de trådlösa hörlurarna 
till en fantastisk upplevelse. 

PARKERINGSKAMERA. Ögon i nacken kan  
vara bra att ha när du till exempel ska backa in  
på en trång parkeringsficka. Det får du med den 
här kameran som är integrerad i bakluckan för  
att ge dig dramatiskt förbättrad bakåtsikt vid 
knepiga manövrar. 

TILLBEHÖR



DELBART DRAG. Detta tåliga och mångsidiga 
drag är specialdesignat just för din Volvo. Den 
löstagbara kuldelen är enkel att sätta på plats när 
du behöver den. När den inte behövs, tar du bort 
den snabbt och enkelt. Och för att behålla det 
snygga utseendet på din Volvo, finns det en 
färgkoordinerad kåpa som täcker dragöppningen.

LASTAVDELARE. Detta unika tillbehör består av 
ett elastiskt nät och två aluminiumstänger som du 
lätt placerar i olika positioner, till exempel för att 
hålla isär smutsiga eller våta föremål från annan 
last, eller för att skydda ömtåliga objekt.

VÄNDBAR OCH VIKBAR BAGAGERUMSMATTA 
I TEXTIL. Med den här mattan kan du behålla 
det eleganta intrycket av bagageutrymmet även 
om du då och då behöver frakta smutsig last. När 
baksätet är nedfällt, är det bara att vika ut mattan 
för att täcka hela lastgolvet. Mattan är vändbar 
och vattentät, med textil på ena sidan och plast 
på den andra.

TUNNELMATTA. Denna matta i naturgummi 
skyddar originalmattan i din Volvo från smuts och 
slitage. Mattan följer formen på kardantunneln 
och är i ett robust utförande med ett diskret 
mönster på ovansidan.

BABYSTOL (UPP TILL 13 KG). Nyfödda och 
barn upp till ca ett år färdas säkrast bakvänt i  
den här bekväma stolen med ISOFIX-fästen. 
Kraftiga sidostycken hjälper till att skydda vid  
en krock från sidan, och huvudstödet och 
fempunktsbältet är lätta att justera. Dessutom 
finns en kåpa som skyddar mot sol och drag. 
Babyskyddet är lätt att bära med sig och kan 
även användas som babylift.

VÄNDBAR BARNSTOL (9–25 KG). Denna  
avancerade, flexibla barnstol passar barn från  
9 månader upp till ca 6 år. Stolen monteras med 
bilens säkerhetsbälte och är lätt att justera för 
optimal komfort och säkerhet. 

BÄLTESKUDDE MED RYGGSTÖD (15–36 KG). 
Volvos bälteskudde positionerar barnet på rätt 
höjd för bilens säkerhetsbälte och är konst ruerat 
för att ge optimalt skydd vid en sidokrock. Huvud-
stödet och ryggstödsbredden är lätta att justera 
för ökad komfort, och rygg stödet kan lutas bakåt 
när barnet vill vila.

TAKMONTERAD CYKELHÅLLARE. En praktisk 
och stabil hållare för att transportera cykeln på 
taket. Denna lättanvända och prisvärda hållare 
passar cyklar med rund eller oval ram upp till 
70 mm i diameter. Och du låser den enkelt med 
Volvo One Key System. 

DRAGMONTERAD CYKELHÅLLARE FÖR 
1–2 CYKLAR. Vår kompakta, nya draghängda 
cykelhållare är lätt att använda, håller upp till två 
cyklar och monteras på dragkroken i två enkla 
steg. Och när hållaren inte behövs, är den enkel 
att fälla ihop för förvaring i bilen eller hemma.
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BACKSPEGLAR (YTTRE)

• Elmanövrerade med uppvärmning
• Vidvinkelspegel, vänster sida

BAKSÄTE

• Fällbar rygg, delbar 40/20/40
• Mittarmstöd bak med mugghållare

BELYSNING (INRE)

• I lastutrymmet
• I handskfacket
• I make-upspegel, passagerarsidan
• Innerbelysning/läslampor med fördröjning 
• Instegsbelysning

BELYSNING (YTTRE)

• DRL – Day Running Light
• Dimljus, bak med automatisk avstängning
• Ledbelysning – ”Följ mig hem funktion”
• Ljushöjdsreglering  

(inifrån nerställbara strålkastare)
• Separata reflektorer för hel- och halvljus  

i huvudstrålkastare
• Sidopositionsljus

DÖRRAR

• Barnsäkra dörrlås, bak
• Elfönsterhissar,  

(auto-up/auto-down funktion fram och bak)
• Fjärrstyrt centrallås
• Global closing/opening

FÖRVARING

• Fack med plats för 2 burkar i framdörrar
• Fack i bakdörrar
• Fack mellan framstolarna (under armstödet)
• Låsbart handskfack
• Förvaringsfack under lastrumsgolvet

HJUL

• T4, T5, D2, D3, D4: 
• Plåtfälg 16" med fälgsida och däck 205/60 R16
• D4 AWD, D5, D5 AWD:
• Plåtfälg 16" med fälgsida och däck 225/55 R16
• Däcklagningssats med domkraft

INSTRUMENT

• Färddator
• Klocka
• Varningssymbol – om den lyser kan du läsa  

meddelande i informationsdisplayen om vad  
som inträffat

• Varvräknare
• Yttertemperaturmätare

KLÄDSEL

• Sundby textil/T-Tec

LJUDANLÄGGNING

• Performance RDS-radio med 1CD-spelare, 
förstärkare 4x20 W, 6 högtalare, 5" färgskärm  
och AUX-ingång

RUTOR

• Eluppvärmd bakruta
• Tonade rutor
• Vindrutetorkare/spolare med justerbar  

intervallfunktion 
• Bakrutetorkare med intervall

PANELINLÄGG

• Charcoal

STOLAR

• Eluppvärmda framstolar 
• Förarstol, juster- och vinklingsbar i höjdled  

med justerbart svankstöd
• Sidokrockkudde i framstolarna

STYRNING

• Justerbar ratt i höjd- och längdled
• Servostyrning

STÖLDSKYDD

• Elektronisk startspärr
• Frilöpande låscylindrar 
• Larm, Volvo Guard med blockerat låsläge – BLL
• Rörelsesensor

SÄKERHET

• ABS – låsningsfria bromsar
• City safety system 
• DSTC – antisladdsystem
• EBA – ”panikbromsassistent”
• EBD – elektronisk bromskraftsfördelning mellan  

fram- och bakhjul
• Fästöglor för barnstol, bak
• Första förbandskudde
• Högt mittplacerat bromsljus 
• IDIS (Intelligent Driver Information  System)
• ISOFIX-fästen, ytterplatser bak
• Krockgardin, IC (Inflatable Curtain) – skydd mot 

huvudskador
• Krockkudde, förar- och passagerar plats
• Nackskydd på alla fem platser
• Nyckelavstängning av krockkudde, 

 passagerarsidan
• Sidokrockkuddar i framstolar
• SIPS – sidokollisionsskydd
• Skyddsnät i nylon mellan last- och  

passagerarutrymme

• Underglidningsskydd i stolar och baksäte
• WHIPS (Whiplash Protection System)  

– skydd mot whiplash-skador

 SÄKERHETSBÄLTEN

• Automatisk höjdjustering av främre bälten
• Bältesförsträckare, på alla fem platser
• Bältespåminnare, på alla fem platser
• Trepunkts säkerhetsbälte på alla fem platser

VÄRME- OCH VENTILATIONSANLÄGGNING

• ECC – elektronisk klimatanläggning
• Kupéfilter
• PTC-element (T4, T5)
• Tillsatsvärmare (diesel) 
• Ventilationsmunstycken i B-stolpar för baksätet
• Värmekanaler till baksätet

ÖVRIGT

• Elmanövrerad parkeringsbroms
• Elektroniskt kontrollerat AWD-system i kombina-

tion med automatlåda (D4 AWD, D5 AWD)
• Färganpassade trösklar och nederdel stötfångare 
• Rails, svarta
• Start/stopp-system på manuella T4, D2, D3,  

D4, D5
• Start/stopp-system på automat D2, D3, D4

UTÖKAD STANDARDUTRUSTNING FÖR VOLVO V70 T6 AWD

• 6-stegad automatisk växellåda med sportläge 
• ABL – Aktiva xenonljus
• Aluminiumfälgar:  

Rex 7x17" med däck 225/50 WR17
• AWD – fyrhjulsdrift
• Belysta make-upspeglar i båda solskydden
• Blank list runt sidorutorna
• Elinfällbara backspeglar med markbelysning 
• Elmanövrerad förarstol med minne  

för förarstol och ytterbackspeglar 
• High Performance ljudanläggning med 5" 

färgskärm samt integrerat Bluetooth® handsfre-
esystem och audio streaming

• Innerbackspegel med automatisk avbländning 
• Keyless Drive – nyckellöst start-, lås- och  

larmsystem
• Klädsel: Läder
• Konstantfarthållare
• Låsbara hjulbultar 
• Läderklädd ratt, färganpassad 
• Panelinlägg: Feather Line aluminium 
• Passagerarstol juster- och vinklingsbar i höjdled  

med justerbart svankstöd
• Rails i ”Silver Metal”
• Rattknappar för ljudanläggning 
• Regnsensor

STANDARDUTRUSTNING FÖR VOLVO V70

 

DRIVER SUPPORTPAKET 

• Adaptiv konstantfarthållare med full autobroms 
– Adaptiv farthållare  
 ACC – Adaptive Cruise Control 
– Köassistent (aut) 
– Kollisionsvarnare med autobroms 
– Pedestrian/Cyclist Detection 
– Avståndskontroll (Distance Alert System)

• Driver Alert System 
– LDW – Lane Departure Warning 
– Trafikskyltsinformation (Road Sign Information)  
– Aktivt helljus (Active High Beam) 
– Driver Alert Control 
– Forward Collision Warning

• BLIS – Blind Spot information System

TEKNIKPAKET

• Digitalt kombiinstrument med 8" TFT-skärm
• Parkeringshjälp, bak
• Uppgradering ljudanläggning High Performance 

CD, 7" färgskärm

TEKNIKPAKET PRO

• Digitalt kombiinstrument med 8" TFT-skärm
• Parkeringshjälp, fram och bak
• RTI navigationssystem
• Taklucka i glas, elmanövrerad
• Uppgradering ljudanläggning  

– High Performance Multimedia 7" färgskärm 
eller  
– Premium Sound Multimedia7" färgskärm

KLIMATPAKET MED TIDUR

• Eluppvärmd ratt
• Eluppvärmt baksäte
• Tidursfunktion för tillsatsvärmare/Parkerings-

värmare med tidur
• 3-ekrad sportratt

KLIMATPAKET MED VOLVO ON CALL

• Eluppvärmd ratt
• Eluppvärmt baksäte
• Tidursfunktion för tillsatsvärmare
• 3-ekrad sportratt
• Volvo On Call
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• Aluminiumhjul:  
D2, D3, D4, Bi-Fuel: 
Oden 7x16" med däck 205/60 R16  
D4 AWD, T4, T5, D5, D5 AWD:  
Oden 7x16" med däck 225/55 R16

• Belysta make-upspeglar i solskydden

• Insynsskydd över lastutrymmet

• Konstantfarthållare

• Låsbara hjulbultar

• Läderklädd ratt

• Läderklädd växelspaksknopp, man

• Passagerarstol juster- och vinklingsbar i  
höjdled med justerbart svankstöd

• Rattknappar för ljudanläggning

• Tiltfunktion och snabbfällning av ryggstöd  
för främre passagerarstol

• Aluminiumhjul:  
D2, D3, D4, Bi-Fuel: 
Oden 7x16" med däck 205/60 R16  
D4 AWD, T4, T5, D5, D5 AWD:  
Oden 7x16" med däck 225/55 R16

• Belysta make-upspeglar i solskydden

• Insynsskydd över lastutrymmet

• Konstantfarthållare

• Låsbara hjulbultar

• Läderklädd ratt

• Läderklädd växelspaksknopp, man

• Passagerarstol juster- och vinklingsbar i  
höjdled med justerbart svankstöd

• Rattknappar för ljudanläggning

• Tiltfunktion och snabbfällning av ryggstöd  
för främre passagerarstol

• Aluminiumhjul:  
D2, D3, D4, Bi-Fuel: 
Oden 7x16" med däck 205/60 R16  
D4 AWD, T4, T5, D5, D5 AWD:  
Oden 7x16" med däck 225/55 R16

• Belysta make-upspeglar i solskydden

• Insynsskydd över lastutrymmet

• Konstantfarthållare

• Låsbara hjulbultar

• Läderklädd ratt

• Läderklädd växelspaksknopp, man

• Passagerarstol juster- och vinklingsbar i  
höjdled med justerbart svankstöd

• Rattknappar för ljudanläggning

• Tiltfunktion och snabbfällning av ryggstöd  
för främre passagerarstol

• ABL – Aktiva xenonljus

• Blank list runt sidorutorna

• Dekor i Silk Metal runt mittkonsol och i ratt

• Elinfällbara backspeglar med markbelysning

• High Performance audiosystem med 5" 
färgskärm samt integrerat Bluetooth®  
hands freesystem och audio streaming

• Interiör stämningsbelysning

• Klädsel: Vittinge textil/läder

• Krominlägg på instrumentpanel och mittkonsol

• Panelinlägg: Feather Line aluminium

• Regnsensor

• ABL – Aktiva xenonljus

• Blank list runt sidorutorna

• Dekor i Silk Metal runt mittkonsol och i ratt

• Elinfällbara backspeglar med markbelysning

• High Performance audiosystem med 5" 
färgskärm samt integrerat Bluetooth®  
hands freesystem och audio streaming

• Interiör stämningsbelysning

• Krominlägg på instrumentpanel och mittkonsol

• Panelinlägg: Feather Line aluminium

• Regnsensor

• Aluminiumhjul: 
Rex 7x17" med däck 225/50 R17

• Elmanövrerad förarstol med minne för stol och 
ytterbackspeglar

• Innerbackspegel med automatisk avbländning

• Keyless Drive – nyckellöst start-, lås- och 
larmsystem

• Klädsel: Läder

• Rails i Silver Metal

Momentum
Standardutrustning utöver Kinetic

Kinetic
Standardutrustning utöver grundbil

Summum
Standardutrustning utöver Momentum

 

VOLVO V70 PREMIUM

• Aluminiumfälg: Magni 8x18" med däck 245/40 R18
• Elmanövrerad passagerarstol
• Innerbackspegel med kompass
• Panelinlägg Modern Wood eller Classic Wood
• Textilmattor
• Ventilerat läder

SPORTPAKET

• Aluminiumfälg:  
– Rex 8x17" med däck 235/45 R17 (Momentum) 
– Ymir 8x18" med däck 235/40 R18 (Summum)

• Lågt sportchassi
• Progressiv styrservo
• Sportstol, Dynamic läder (Summum)

SPORTPAKET PRO

• Aluminiumfälg:  
– Rex 8x17" med däck 235/45 R17 (Momentum) 
– Ymir 8x18" med däck 235/40 R18 (Summum)

• Four-C
• Progressiv styrservo
• Sportstol, Dynamic läder (Summum)

LASTPAKET

• 12 volts eluttag i lastutrymmet
• Elmanövrerad baklucka
• Mörkt tonade rutor i bakdörrar och runt  

lastutrymmet
• Privatlåsning av utrymmet under lastrumsgolvet 

(ej Bi-Fuel)
• Sidodörrar och bakre lastutrymmet med  

laminerat glas



TILLVAL FÖR VOLVO V70

T4/T4F/T5/ 
Bi-Fuel T6 AWD D2

D3/D4/ 
D4 AWD/D5/

D5 AWD Kinetic Momentum Summum

ABL – Aktiva xenonljus () P () () P P
Aluminiumhjul: för bilder se sid 28

– Bor 8x19" med däck 235/40 R19 –  – –/–/–/–/
– Balius 8x18" med däck 245/40 R18 T T – T

– Fortuna 8x18" med däck 245/40 R18 T T – T

– Freja 8x18" med däck 245/40 R18 T T – T

– Modin 8x18" med däck 245/40 R18 T T – T

– Ymir 8x18" med däck 245/40 R18   – 
– Magni 8x18" med däck 245/40 R18   – 
– Makara 8x18" med däck 245/40 R18 T T T T

– Sleipner 8x18" med däck 245/40 R18   – 
– Sadia 8x17" med däck 245/45 R17   – 
– Pandora 7x17" med däck 225/50 R17    
– Rex 7x17" med däck 225/50 R17 () P () () P
– Saga 7x17" med däck 225/50 R17    
– Agena 7x16" med däck 205/60 R16 T T T T

– Oden 7x16" med däck 225/55 R16 () – () () P P
Låsbara hjulbultar () P () () P P P
Reservhjul ”Tempa spare” ///–   
Automatisk växellåda med Geartronic, Sportläge –/–/–/ P – –/–///P
Automatisk växellåda med Geartronic – – – //–/–/–

Automatisk växellåda Powershift //P/– –  –

Adaptiv konstantfarthållare med autobroms    
Blank list runt sidorutorna – P – – P P
BLIS – Blind Spot Information System    
Borttag av rails    
Bärkassehållare i lastutrymmet    
Barnsäkerhet:
–  Barnstol / Bälteskudde / Ryggstöd /  

Barnstolstillbehör T T T T

– Bälteskuddar – integrerade i baksätets ytterplatser    
– Elmanövrerat barnsäkerhetslås    
Chassi:
– Aktivt chassi – Four-C ///–   
– Lågt sportchassi ///–  P 
– Nivåreglering, automatisk    
Cigarettändare och askkopp T T T T

Digitalt kombiinstrument    
Drag, delbart eller fast T T T T

Driver Support-paket     
Driver Alert System    
Elfällbara nackskydd på ytterplatser bak    
Elinfällbara yttre backspeglar med markbelysning () P () () P P
Elmanövrerad passagerarstol    
Elmanövrerad förarstol med minne för stol/speglar () P () () P
Eluppvärmd ratt    
Eluppvärmd vindruta    
Eluppvärmt baksäte    
Eluppvärmda spolarmunstycken    
Innerbackspegel med automatisk avbländning () P () () P
Innerbackspegel med automatisk avbländning 
och kompass    

Klimatanläggning:
– Fuktsensor    
– Luftkvalitetssystem med Multifilter till ECC    
– Automatisk kupéfläktfunktion    
Klädselalternativ:
– Sundby textil/T-Tec P – P P
– Vittinge textil/läder () () () () P
– Läder () P () () P
– Läder, Dynamic (sportstol)    
– Läder (ventilerat)    
– Inscription ventilerat softläder    
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T4/T4F/T5/ 
Bi-Fuel T6 AWD D2

D3/D4/ 
D4 AWD/D5/

D5 AWD Kinetic Momentum Summum

Konstantfarthållare () P () () P P P
Kommunikation och underhållning:
–  Performance, 1CD-spelare, 4x20 W,  

6 högtalare 5" färgskärm P – P P

–  High Performance, 1-CD-spelare, 4x40 W,  
8 högtalare, 5" färgskärm () P () () P P

–  High Performance Multimedia, 7" färgskärm, CD    
–  High Performance Multimedia, DVD-spelare, 4x40 W, 

8 högtalare, 7" färgskärm med RTI-förberedelse    

–  Premium Sound Multimedia, DVD spelare, 5x130 W,  
9 högtalare, 7" färgskärm med RTI-förberedelse    

– Backkamera T T T T

– Digital TV-funktion (enbart i kombination med RTI)    
– Digitalradio (DAB) ///–   
– Fjärrkontroll för HP/PS Multimedia ljudanläggningar    
– Rattknappar för ljudanläggning () P () () P P P
– RSE-DVD i mittkonsol med skärmar i främre 

nackskydd    

– RTI – navigationssystem (kräver 7" skärm)    
–  Subwoofer i kombination med Premium Sound 

Multimedia ///–   

Laminerade rutor runt om    
Läderklädd ratt, färganpassad () P () () P P P
Läderklädd 3-ekrad ratt med dekorinlägg 
i Silk Metal,Mörkgrå    

Läderklädd 3-ekrad ratt med dekorinlägg 
i Silk Metal, Mörkgrå/Soft Beige    

Läderklädd instrumentpanelöverdel 
(endast i kombination med läderklädsel)    

Läderklädd växelspaksknopp, manuell () – () () P P P
Mattor – textil    
Mattor – gummi T T T T

Metallic lack    
Mörkt tonade bakre sidorutor och bakruta (5 rutor)    
Nyckellöst lås- och startsystem () P () () P
Panelinlägg:
– Charcoal P – P P
– Cross Avenue aluminium    
– Feather Line aluminium () P () () P P
– Classic wood (valnöt)    
– Modern wood    
Parkeringshjälp fram och bak    
Parkeringshjälp, bak    
Passagerarstol, dyna, vinklingsbar i framkant – P – – P P P
Privat låsning av utrymmet under lastutrymmet    
Progressiv hastighetsberoende servostyrning med 
tre valbara styrkraftsnivåer   – 

Regnsensor för vindrutetorkare () P () () P P
Taklucka i glas, elmanövrerad    
Takspoiler T T T T

Trä/läderklädd ratt    
Värmedämpande vindruta    
Värmare:
– Elektrisk motorvärmare T/P/T/T T T T

– Parkeringsvärmare, bränsledriven med tidur /–//  – –

– Tidursfunktion för tillsatsvärmare – –  
– Volvo On Call med fjärrstyrning av värmare    
Växlingspaddlar i ratt //–/   –/–///

P = Standard  = Fabriksmonterat tillval, beställes vid bilköpet T = Tillval som eftermonteras () = Ingår i variant nivå
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CARE BY VOLVO.  
ETT ENKLARE  

BILÄGANDE. 
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BEKVÄMT 

Volvo har ett antal tjänster du kan välja till för att göra ditt bilägande extra bekvämt.  
I princip kan vi ta hand om allt förutom körningen. Det nöjet överlåter vi åt dig.

Volvo Serviceavtal – ger dig ett enkelt och bekvämt bilägande. Avtalet täcker all 
Volvo Original Service enligt Volvos rekommendationer till en fast månadskostnad.

Volvo Trygghetsavtal – service, reparationer och reservdelar till en fast månads-
kostnad i upp till tre år. Samma överenskomna summa månad efter månad, men 
ingen faktura efter verkstadsbesöket. Och inga obehagliga överraskningar i form av 
oplanerade utgifter.

Personlig Servicetekniker – boka tid med din egen servicetekniker som vid varje 
verkstads besök tar hand om dig och din bil och svarar på eventuella frågor.

Volvo Verkstadshyrbil – säkerställer att du alltid har en prisvärd transportlösning 
vid verkstadsbesök. Vid större garantireparationer får du låna en hyrbil kostnadsfritt. 

Volvo Billån – låna förmånligt upp till 80 % av bilens pris. Välj själv om räntan ska 
vara fast eller rörlig. Inga tillkommande avgifter. Gratis olycksfallsförsäkring.

Volvo Billeasing – du väljer själv vad ditt leasingavtal ska innehålla och vet exakt vad 
det kostar utan obehagliga överraskningar. Välj mellan fast eller rörlig ränta. Du kan 
när som helst byta från rörlig till fast gällande ränta. Inga övriga kostnader tillkommer. 

Volvo Försäkring – via Volvia får du en prisvärd försäkring. Alla reparationer sker 
hos Volvohandlaren och med Volvo Originaldelar.

Volvokortet – med Volvokort tankar du till marknadens lägsta pris på Tanka. Läs mer 
om alla fördelarna på www.volvokort.se

Hertz Biluthyrning – som Volvokortsinnehavare erbjuder Hertz dig förmånliga 
hyrbilspriser över hela världen, året runt. Du får automatiskt tillgång till special-
erbjudanden och rabatter.

Volvo Prodriver – för dig som kör Volvo som tjänstebil. För mer information gå in på 
www.volvocars.se/prodriver

TRYGGT 

I varje ny Volvo ingår garantier som ska göra ditt bilägande 
så tryggt och bekvämt som möjligt. Därför är en av världens 
säkraste bilar förmodligen även en av de tryggaste.

Volvo Assistans (bilålder 0–36 mån) – du står aldrig ensam 
om du skulle råka ut för driftsstopp eller miss öden som punk-
tering, strömlöst batteri, bränslebrist m.m. Gäller ett år räknat 
från första registreringsdagen (endast svenskregistrerade 
bilar) och förlängs ett år i taget till dess att bilen är tre år under 
förutsättning att årlig alt milbunden Original Service utförs hos 
en av Volvo auktoriserad serviceverkstad.

Volvo Assistans (bilålder 37–120 mån) – Volvohandlaren via 
Volvia förlänger Volvo Assistans med ett år i taget efter utförd 
Original Service till dess att bilen blir tio år.

Två års Nybilsgaranti – gäller för bil och utrustning som om-
fattas av ditt köpeavtal. Säljaren svarar för eventuella fel som 
uppkommer inom två år efter leveransdagen.

Tre års Vagnskadegaranti – om bilen skadas genom yttre 
olyckshändelse, trafikolycka eller skadegörelse av tredje part 
inom tre år från första registreringsdagen betalar garantin 
reparations kostnaderna, med avdrag för självrisk (gäller enbart 
svensksålda bilar). 

Tolv års Garanti vid genomrostning – garantin omfattar delar 
av kaross och bärande chassi komponenter som utsatts för 
genomrostning inom tolv år från leveransdagen.

Servicegaranti – vi garanterar alltid att din service utförs 
fackmässigt. Om något fel skulle  uppstå på det som åtgärdats 
enligt serviceprotokollet inom tolv månader eller till nästa 
rekommenderade servicetillfälle så tar vi hand om det helt 
kostnadsfritt, med fri lånebil under tiden. (Max 5 mils körning.) 

WORLD CHILDHOOD FOUNDATION
FOUNDED BY H.M. QUEEN SILVIA OF SWEDEN

För varje såld bil lämnar Volvo Personbilar Sverige och Volvohandlaren ett bidrag 
till stiftelsen World Childhood Foundations arbete att hjälpa utsatta barn runtom i 
världen. Läs mer på www.childhood.org



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

T6 AWD T5

Motortyp: 3,0 liter 6-cyl turboladdad bensinmotor 2,0 liter 4-cyl turboladdad bensinmotor

Växellåda: Sexstegad Geartronic automatlåda Sexstegad Powershift automatlåda

Bränsleförbrukning liter/100 km, blandad körning, man/aut: –/10,2 –/8,4

CO2 g/km, man/aut: –/237 –/195

Max effekt, kW (hk) vid varv: 224 (304) 5600 177 (240) 5500

Max vridmoment, Nm vid varv: 440/2100 – 4200 320/1800 – 5000

Acceleration, 0–100 km/h i sek, man/aut: –/6,6 –/7,9

Toppfart, km/h, man/aut: –/250 –/235

Bränsletank, liter: 70 70

Miljöklass: Euro 5 Euro 5

T4 AFV BI-FUEL

Motortyp: 1,6 liter 4-cyl turboladdad bensinmotor 2,0 liter 5-cyl turboladdad bensin/gas 
(CNG) motor

Växellåda: Sexväxlad manuell växellåda eller  
sexstegad Powershift automatlåda

Sexväxlad manuell växellåda eller  
sexstegad Powershift automatlåda

Bränsleförbrukning liter/100 km, blandad körning, man/aut: 6,8/7,2 8,1/8,4 

CO2 g/km, man/aut: 157/168 189/197

Max effekt, kW (hk) vid varv: 132 (180) 5700 157 (213) 6000

Max vridmoment, Nm vid varv: 240/1600 – 5000 300/2700 – 5000

Acceleration, 0–100 km/h i sek, man/aut: 8,7/9,9 7,8/8,5

Toppfart, km/h, man/aut: 215/215 230/220

Bränsletank, liter: 70 70

Miljöklass: Euro 5 Euro 5

1010 981 801

1547

724

640

10202816978

1588 1457 1434 1586 1223 1861 2106

2106

1861

1586

1547

2106

1861

1588

1547

1064 880

4814

1878/1089

OBS! De bilar som visas i denna broschyr är i vissa fall extrautrustade. En del av den utrustning som anges i text är standard på vissa modeller och tillval 
för andra. Volvo förbehåller sig rätten att när som helst ändra priser, färger, material, specifikationer och modeller utan föregående meddelande. Bilen kan 
därför ha  ändrats på vissa punkter sedan denna broschyr gick i tryck.



Tekniska data kan ändras. För den allra senaste informationen, kontakta din Volvohandlare.

D5 AWD D4 AWD

Motortyp: 2,4 liter 5-cyl direktinsprutad  
turbodiesel

2,4 liter 5-cyl direktinsprutad  
turbodiesel

Växellåda: Sexstegad Geartronic automatlåda Sexstegad Geartronic automatlåda

Bränsleförbrukning liter/100 km, blandad körning, man/aut: –/6,6 –/6,6

CO2 g/km, man/aut: –/175 –/175

Max effekt, kW (hk) vid varv: 158 (215) 4000 120 (163) 4000

Max vridmoment, Nm vid varv: 440/1500 –  3000 420/1500 – 2500

Acceleration, 0–100 km/h i sek, man/aut: –/8,0 –/10,8

Toppfart, km/h, man/aut: –/220 –/205

Bränsletank, liter: 70 70

Miljöklass: Euro 5 Euro 5 

D5 D4

Motortyp: 2,4 liter 5-cyl direktinsprutad  
turbodiesel

2,0 liter 5-cyl direktinsprutad  
turbodiesel

Växellåda: Sexväxlad manuell växellåda eller  
sexstegad Geartronic automatlåda

Sexväxlad manuell växellåda eller  
sexstegad Geartronic automatlåda

Bränsleförbrukning liter/100 km, blandad körning, man/aut: 4,8/6,2 4,5/4,9

CO2 g/km, man/aut: 126/164 119/130

Max effekt, kW (hk) vid varv: 158 (215) 4000 120 (163) 3500

Max vridmoment, Nm vid varv: 420/1500 – 3250 (man) 
440/1500 – 3000 (aut)

400/1500 – 2750

Acceleration, 0–100 km/h i sek, man/aut: 7,8/8,0 9,9/9,9

Toppfart, km/h, man/aut: 225/220 210/205

Bränsletank, liter: 70 70

Miljöklass: Euro 5 Euro 5 

D3 D2

Motortyp: 2,0 liter 5-cyl direktinsprutad  
turbodiesel

1,6 liter 4-cyl direktinsprutad turbodiesel

Växellåda: Sexväxlad manuell växellåda eller  
sexstegad Geartronic automatlåda

Sexväxlad manuell växellåda eller  
sexstegad Powershift automatlåda

Bränsleförbrukning liter/100 km, blandad körning, man/aut: 4,5/4,9 4,2/4,2

CO2 g/km, man/aut: 119/130 109/111

Max effekt, kW (hk) vid varv: 100 (136) 3500 84 (115) 3600

Max vridmoment, Nm vid varv: 350/1500 – 2250 270/1750 – 2500

Acceleration, 0–100 km/h i sek, man/aut: 10,6/10,6 11,9/13,2

Toppfart, km/h, man/aut: 200/195 190/180

Bränsletank, liter: 70 70

Miljöklass: Euro 5 Euro 5 

T4F Flexifuel

Motortyp: 1,6 liter 4-cyl turboladdad bensin/ 
bioetanolmotor

Växellåda: Sexväxlad manuell växellåda eller  
sexstegad Powershift automatlåda

Bränsleförbrukning liter/100 km, blandad körning, man/aut: 7,0/7,2

CO2 g/km, man/aut: 163/168

Max effekt, kW (hk) vid varv: 132 (180) 5700

Max vridmoment, Nm vid varv: 240/1600 – 5000

Acceleration, 0–100 km/h i sek, man/aut: 8,7/9,9

Toppfart, km/h, man/aut: 215/215

Bränsletank, liter: 70

Miljöklass: Euro 5

Uppgradera prestandan hos  
din V70 med programvara från 

Polestar Performance. Polestar är våra 
partners inom racing. Vi tar tillvara 

Polestars kunnande från racingbanan 
när vi kontinuerligt förbättrar våra 

motorers effektivitet och prestanda.

LÄS MER PÅ POLESTAR.SE

 



019
Svart

452
Svart  

metallic 

477
Inscription  

Electric silver  
metallic

484
Seashell beige  

metallic

492
Savile grå  

metallic

498
Caspian blå  

metallic

DESIGNA DIN EGEN VOLVO V70 PÅ 
VOLVOCARS.SE



614
Ice vit

700
Twilight bronze  
metallic

702
Flamenco röd  
metallic

705
Biarritz blå  
metallic

707
Inscription  
Crystal vit pearl 

711
Bright silver  
metallic

612
Passion röd 
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