
MADE BY SWEDEN

VOLVO s60



1 .690.000.000
T5 AWD | R-DESIGN

* Giá đã bao gồm VAT

Màn hình cảm ứng điều khiển trung tâm SENSUS 9-inch  hợp Apple CarPlay / Android Auto | Điều hòa không khí 

4 vùng riêng biệt  | Hệ thống lọc không khí Clean Zone | Ghế bọc da  cao cấp chỉnh điện với bộ nhớ vị trí cho hàng  

ghế phía  trước  |  Chìa khóa thông minh bọc da cao cấp | Tay lái R-Design  3 chấu, đa chức năng | Gương chiếu hậu

R-Design |  Mâm  đúc hợp kim 18-inch | Màn hình hiển thị thông tin lái 12-inch |  Hệ thống âm thanh Harman

Kardon | Hộc sạc điện thoại không dây | Đèn pha Full-LED Thor’s Hammer | Cửa sổ trời toàn cảnh 

Gương chiếu hậu chống chói | Hệ thống kiểm soát hành trình thông minh | Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước | 

Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường | Hệ thống cảnh báo lệch làn đường | Chức năng hỗ trợ leo và xuống dốc | Camera 

hỗ trợ đậu xe  |  Chế độ hỗ trợ đậu xe  | Hệ thống hỗ trợ lái  | Hệ thống cảnh báo điểm mù  | Camera 360   | Hệ thống 

hiển thị thông �n trên kính chắn gió 

Nội thất & Ngoại thất

Trang bị an toàn

Động cơ

Dẫn động
Công suất
Moment xoắn
Tăng tốc 
Hộp số
Số chỗ ngồi
Kích thước

Xăng I4 2.0 turbocharge 
1.969 cc
AWD (4 bánh toàn thời gian)
250hp tại 5.500 vòng /phút
350 Nm tại 1.800 - 4.800 vòng/phút
6,4 giây (0 - 100km/h)
Tự động 8 cấp Geartronic
5
4.761 x 1.850 x 1.431 mm

Thông số kỹ thuật

o 

Tiêu thụ nhiên liệu (hỗn hợp)         11,57L / 100 Km
Tiêu thụ nhiên liệu (ngoài đô thị)   10,01 L / 100Km 
Tiêu thụ nhiên liệu (đô thị)              14,24L / 100 Km


