
Thông Số Kỹ Thuật

Động cơ

Dung tích

Dẫn động

Công suất cực đại

Moment xoắn cực đại

Thời gian tăng tốc (0-100km/h)

Hộp số

Dung tích bình nhiên liệu

Số chỗ ngồi

Kích thước

Chiều dài cơ sở

Thể tích khoang hành lý

Xăng I4 2.0 Mild Hybrid Supercharge & Turbocharge

1.969 cc

AWD (4 bánh toàn thời gian)

300 HP tại 5.400 vòng/phút

420 Nm tại 2.100-4.800 vòng/phút

6,6 giây

Tự động 8 cấp Geartronic

60 lít

5 chỗ

5.090 x 1.895 x 1.450 mm

3.061 mm

461 lít

VOLVO S90 B6 AWD INSCRIPTION

707 Crystal White Pearl

731 Platinum Grey

711 Bright Silver

717 Onyx Black

Màu Ngoại Thất

Nội & Ngoại Thất

Màn hình cảm ứng trung tâm 9.7 inch

Điều hòa không khí 4 vùng riêng biệt

Hệ thống lọc không khí Clean Zone, bụi mịn PM 2.5

Ghế bọc da Nappa đục lỗ chỉnh điện với bộ nhớ vị trí cho hàng ghế trước

Hệ thống thông gió làm mát lưng và sưởi 4 vị trí ghế riêng biệt

Màn hình iCup tích hợp Google Assist

Chìa khóa thông minh

Tay lái bọc da, 3 chấu, đa chức năng

Táp-lô và ốp cửa bọc da cao cấp

Mâm đúc hợp kim nhôm 19 inch 10 chấu phay xước kim cương

Bảng đồng hồ thông số kỹ thuật 12 inch sau tay lái

Hệ thống âm thanh Bowers & Wilkins 19 loa – 1400 watt

Đèn pha Thor’s Hammer Full-LED Active High Beam

Hệ Thống An Toàn Thông Minh

Hệ thống an toàn chủ động

Hệ thống hỗ trợ lái nâng cao

Hệ thống kiểm soát hành trình chủ động

Hệ thống cảnh báo người lái

Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường

Hệ thống cảnh báo di chuyển cắt ngang

Cảnh báo va chạm phía sau

Vô-lăng trợ lực điện theo vận tốc

Camera toàn cảnh

Hệ thống đèn điều chỉnh góc chiếu tự động

Kính cường lực nhiều lớp

Hệ thống hiển thị thông tin trên kính chắn gió

IntelliSafe

CitySafety

Pilot Assist

Adaptive Cruise Control

Driver Alert Control

Lane Keeping Aid

Cross Traffic Alert

Rear Collision Warning

Speed-Dependent Steering Force

Camera 360o

Active High Beam Control

Laminated Glass

Head-Up Display



Cụm điều khiển riêng cửa sổ trời, rèm sau, di chuyển ghế 
phụ phía trước cho vị trí VIP cùng với không gian rộng rãi 
của chỗ để chân từ việc kéo dài trục cơ sở tạo nên một 
không gian nội thất cao cấp. Tựa tay trải dài với ngăn giữ 
cốc và hộc để đồ riêng là sự đủ đầy cho những chuyến đi.





Không Gian Đặc Trưng

Mang phong cách thiết kế tối giản của vùng Scandinavia. Bạn sẽ cảm 
thấy thư thái như đang ngồi trong phòng khách nhà mình từ mùi hương 
đặc trưng đến chất liệu da Fine Nappa êm ái, bằng kỹ nghệ thủ công lâu 
đời của người Thụy Điển, từng chi tiết trong Volvo S90 là hội tụ của sự 
sang trọng và tinh tế. 
Trang bị hệ thống sưởi và thông gió lưng cho cả hai hàng ghế mang đến 
cảm giác thoải mái và thư giãn trên mọi chuyến hành trình.

Màn Hình Hiển Thị Thông Tin Tích Hợp Trên Kính Lái

Màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) cho phép bạn theo dõi 
vận tốc, giới hạn vận tốc của cung đường, lái xe theo định vị dẫn đường, 
trả lời cuộc gọi điện thoại và nhiều việc khác. Thực hiện mọi việc mà 
không mất tập trung khi đang lái xe.

Cửa Sổ Trời Panoramic

Cửa sổ trời toàn cảnh với bầu không khí trong lành tạo nên một trải     
nghiệm tuyệt vời về tầm nhìn và ánh sáng trong chiếc Volvo của bạn. 
Tấm che nắng giúp giảm chói và sẽ tự đóng lại khi đỗ xe ngoài trời có 
nhiệt độ trên 25oC. Kính nhiều lớp cách âm, phủ sẫm màu cũng tăng 
thêm sự thoải mái và an toàn cho bạn.

Hệ Thống Âm Thanh Bowers & Wilkins Đỉnh Cao

Nhắc đến B&W là nhắc đến hãng sản xuất thiết bị âm thanh hàng đầu 
thế giới đến từ Anh Quốc, với khả năng truyền tải chất âm trung thực, 
mạnh mẽ và đầy chi tiết. Hệ thống 19 loa cao cấp cho tổng công suất 
1400W với nhiều chế độ Studio, Concert Hall, Jazz Club và Individual 
Mode sẽ mang đến một trải nghiệm không gian âm nhạc hoàn mỹ.

Cần Số Pha Lê Orrefors®

Chiếc cần số do các nghệ nhân 
tại Orrefors® chế tác thủ công 
từ pha lê Thụy Điển dành riêng 
cho các mẫu xe của Volvo. Đó là 
một trong rất nhiều chi tiết thiết 
kế phản ánh phong cách Bắc Âu 
sang trọng.



Hệ Thống Hỗ Trợ Lái Pilot Assist

Là một phần của hệ thống hỗ trợ lái nâng cao, giúp bạn điều khiển cũng 
như duy trì khoảng cách và tốc độ xe chính xác. Ngoài ra còn thông báo 
giới hạn vận tốc, hỗ trợ lực phanh và lực lái để bạn được thoải mái nhất.

Không Khí Trong Lành Với Air Quality PM 2.5

Ứng dụng công nghệ làm sạch không khí tiên tiến nhất thế giới để ngăn 
chặn đến 95% các hạt bụi mịn PM 2.5 độc hại xâm nhập vào khoang 
xe. Thiết bị này mang đến bầu không khí trong lành và khỏe mạnh, bất 
kể điều kiện môi trường bên ngoài.

Chìa Khóa Thông Minh

Thiết kế hoàn mỹ đi liền với nhiều 
công nghệ thông minh tích hợp. 
Chìa khóa còn có thể lưu thông 
tin cá nhân cho riêng mỗi người.

Thiết Kế Mâm Xe 19 inch 10 Chấu Phay Đen Bóng

Mâm đúc 10 cánh kiểu dáng thời thượng, cỡ 19 inch khiến cho chiếc 
Volvo của bạn tao nhã, cân bằng. Thiết kế cắt hình thoi cùng các bề mặt 
tương phản từ nhôm thô được đánh bóng và lớp sơn màu đen bóng cao 
tăng thêm nét độc đáo cho xe. Chuẩn bị sẵn cho iTPMS (Hệ thống giám 
sát áp suất lốp xe gián tiếp). Kích thước lốp xe: 255/40 R19.

KHẲNG ĐỊNH
                BẢN LĨNH TIÊN PHONG



NHÀ NHẬP KHẨU CHÍNH HÃNG
SWEDEN AUTO
Tầng 21, Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline: 1800 58 58 34

TRUNG TÂM TRƯNG BÀY & BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
VOLVO CAR HÀ NỘI - 7-9 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội - Hotline: 0971 11 77 99
VOLVO CAR ĐÀ NẴNG - 02 Nguyễn Hữu Thọ, Hải Châu, Đà Nẵng - Hotline: 0905 92 25 55
VOLVO CAR SÀI GÒN - 340 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP.HCM - Hotline: 0901 69 86 68volvocars.com

VOLVO CAR VIETNAM

KHẲNG ĐỊNH
                BẢN LĨNH TIÊN PHONG

Thông số kỹ thuật và tính năng của sản phẩm có thể được nhà sản xuất thay đổi, cập nhật tại mọi thời điểm.
Vui lòng liên hệ với Đại lý Volvo uỷ quyền gần nhất (hoặc hotline 1800-585834) để được cung cấp thông tin chính xác.



S90 B6 AWD inscription
300HP

KHẲNG ĐỊNH BẢN LĨNH TIÊN PHONG
Tận hưởng sự thoải mái và sang trọng đỉnh cao 

cùng các tiện nghi tùy chỉnh vượt trội.



Volvo S90 2022 là phiên bản S90 L (long wheel base) kéo dài trục cơ sở - đưa chiều dài tổng thể 
xe lên đến 5.090 mm - dài nhất trong phân khúc, khiến chiếc Sedan của Volvo trở nên sang trọng, 
tinh tế, lôi cuốn mọi ánh nhìn và đáp ứng những kỳ vọng cao nhất. Là một biểu tượng cá nhân gợi 
lên cảm giác mạnh mẽ, đẳng cấp và thanh lịch. Mỗi chi tiết đều được thiết kế, chắt lọc để mang 
đến cho bạn một trải nghiệm cực kỳ thoải mái, sang trọng và đầy tự hào trong mỗi cuộc gặp mặt 
với đối tác, bạn bè.

Các đường vuốt 2 bên thân xe, trên capo nổi bật kết hợp với các chi tiết tinh xảo tạo nên một ấn 
tượng mạnh mẽ. Đèn LED hình búa Thor đặc trưng thu hút mọi ánh nhìn cho dù đang di chuyển 
hay đứng yên.

Volvo S90 chính là biểu tượng đỉnh cao của sự sang trọng, luôn tạo nên một đẳng cấp hoàn toàn 
khác biệt - giống như bạn.


