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SOMOS  
VOLVO CARS.
Colocamos as pessoas  
em primeiro lugar.
Somos suecos. Os designers escandinavos  
partem sempre da pessoa que vai usar  
um objeto e perguntam-se: “O que 
podemos fazer para tornar a vida desta  
pessoa melhor, mais fácil ou mais 
confortável?” Esta tem sido sempre a 
nossa filosofia quando concebemos os 
nossos automóveis. Por isso, enquanto 
outros fabricantes de automóveis 
partem eventualmente da tecnologia e 
tentam depois encaixar as pessoas nela, 
nós começamos por conceber os nossos 
veículos a pensar em si. Questionamos  
quais serão as suas necessidades e 
aplicamos então as nossas competências 
técnicas para tornar a sua vida melhor, 
mais fácil, mais segura e mais bela. A 
forma está aliada à função, e quando 
se concebe um automóvel por dentro 
e por fora com as pessoas em mente, a 
beleza surge de forma natural. Que-
remos que olhar para e interagir com 
os nossos automóveis o faça sentir de 
bem com a vida, todos os dias. Conce-

ber automóveis a pensar nas pessoas 
conduziu a muitas inovações ao longo 
dos nossos 88 anos de história. Sabe o 
cinto de segurança de três pontos no 
seu automóvel atual? Foi inventado 
por nós em 1959. E estamos agora a 
trabalhar para alcançar a nossa meta de 
conceber automóveis que não se envol-
vam em acidentes. Numa perspetiva de 
curto prazo, o nosso objetivo é que, em 
2020, ninguém perca a vida ou fique 
gravemente ferido a bordo de um Volvo 
novo. Naturalmente já irá beneficiar 
desta investigação no seu atual Volvo. 
Atuámos também em algumas ques-
tões ambientais – em 1976 desenvolve-
mos a sonda lambda – um sensor que 
monitoriza o gás de escape, reduzindo 
as emissões e incrementando a perfor-
mance e a economia. Continua a ser 
parte integrante de qualquer automóvel 
a gasolina do mundo. A inovação está 
no cerne da Volvo Cars – o que advém 
das nossas origens.
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No momento em que coloca os olhos em 
cima da Volvo V60 Cross Country, sabe 
que a coisa é séria. O capot em forma de 
V, ombros fortes e a linha de tejadilho 
descendente falam-nos de ritmo e postura 
atlética. Simultaneamente, apontamentos 
de design robustos reforçam o porte mus-
cular do veículo e não lhe deixam dúvidas 
de que este automóvel está pronto para 
qualquer aventura.

Sim, esta carrinha desportiva Cross 
Country é um automóvel dinâmico criado 
a pensar no condutor, mas permite-lhe 
também levar tudo o que precisa no seu 
fim de semana fora, seja qual for o seu 
destino. E graças aos elementos de design 
protetores da V60 Cross Country, está 
muito menos vulnerável a riscos e peque-
nos danos. 

No coração da experiência de condução 
dinâmica e capaz proporcionada pela V60 
Cross Country está um grande chassis. 
Passámos milhares de horas a aperfeiçoá-
-lo e afiná-lo e elevámos a experiência 
de condução dominadora e de resposta 
pronta que proporciona. Depois, acrescen-
támos a tração integral e dotámos a nossa 
carrinha desportiva de uma altura ao solo 
de 201 mm para verdadeira capacidade 
todo-o-terreno, independentemente das 
condições atmosféricas.

Quando se sentar ao volante, irá desco-
brir outro grande exemplo do fantástico 
design escandinavo centrado nas pessoas. 
Os bancos têm sido um ponto forte da 
Volvo desde os anos 1970s, quando pro-
curámos especialistas em ergonomia para 
nos ajudarem a desenvolver uma forma 
ergonómica de apoio que garanta que 
chega fresco e relaxado ao seu destino, 
mesmo após a mais longa das viagens. No 
caso da V60 Cross Country, consegui-
mos oferecer-lhe o mesmo conforto sob 
a forma de um banco desportivo, como 
convém a um verdadeiro automóvel con-
cebido a pensar no condutor.

Depois temos a fantástica qualidade 
de construção. É observando os detalhes 
que se consegue distinguir sempre a 
verdadeira mestria. A V60 Cross Country 
possui tubos de escape elegantemente 
integrados, que constituem a ligação física 
e visual à nossa tecnicamente avançada 
e altamente eficiente nova geração de 
sistemas motrizes. 

Se procura, por isso, um automóvel 
que não só sobressaia na multidão, mas 
seja também o companheiro ideal para si 
e toda a sua família em qualquer piso, a 
Volvo V60 Cross Country é para si.





“É ideal se tem um estilo de vida aventureiro, levando-o onde quer,  
independentemente das condições atmosféricas.”

VOLVO V60 CROSS COUNTRY

Aventura à altura  
das expetativas.

Se é o tipo de pessoa que parte para explorar  
o mundo, a Volvo V60 Cross Country é o  
automóvel para si: uma carrinha desportiva 
que não só oferece dinamismo e versatilidade,  
como uma aparência robusta e também 
capacidade todo-o-terreno. É ideal se tem 
um estilo de vida aventureiro, levando-o onde 
quer, independentemente das condições 
atmosféricas. E graças ao seu espaço de 
carga e versatilidade, pode responder ao 
chamamento da natureza com os seus filhos 
a reboque. 

Mesmo quando está estacionada à porta, 
a Volvo V60 Cross Country exala um sentido 

de aventura. O seu tejadilho curvo e janelas 
traseiras afuniladas transmitem um senti-
mento de urgência, enquanto a sua postura 
altiva e dominadora, acompanhada de apon-
tamentos de design muscular, demonstram 
uma vontade de enfrentar o mundo. É o tipo 
de veículo que se deteta à distância – uma 
escolha individualizada que se destaca 
entre a multidão. Afinal, a sua vida sai fora 
do comum, porquê então esconder-se num 
automóvel comum?

A sensação de controlo prossegue no 
interior. No momento em que se senta nos 
nossos bancos, sente que o controlo lhe 

pertence por inteiro, seja lá o que for que a 
estrada ou o tempo lhe reserve.

Assim que se lançar na estrada, a elevada 
altura ao solo oferece-lhe as melhores vistas 
da cidade, bem como a capacidade de a ver 
pelas costas. E quando a estrada se torna 
mais difícil ou o tempo fica feio, as variantes 
de tração integral da V60 Cross Country 
falam por si, levando-o em segurança até 
ao seu destino final. Onde quer que vá, 
independentemente da estação do ano: a 
nossa carrinha desportiva Cross Country 
revela-se à altura das expetativas.

volvo V60 Cross Country





volvo V60 Cross Country



A Volvo V60 Cross Country é um auto-
móvel que irá detetar à distância. A sua 
elevada altura ao solo ajuda-o a ter o con-
trolo na condução em cidade, dando-lhe 
também a possibilidade de avançar para 
estradas mais exigentes. Deixa transpa-
recer também orgulho e confiança – e as 
barras de tejadilho prateadas do veículo 
acentuam ainda mais esta atitude. Olhe 
mais de perto e irá perceber que aque-
les pormenores em preto brilhante nos 

espelhos e caixilhos das janelas acres-
centam um toque extra de exclusividade. 
Mas a Volvo V60 Cross Country é, acima 
de tudo, um automóvel atlético e capaz. 
Com elementos de design robustos, este 
automóvel desafia-o a deixar-se levar 
pela aventura, enfrentando os elementos 
e explorando novos terrenos. À frente, 
uma grelha em formato de favos de mel 
e grelha inferior estilo bigode de cor 
preta conferem-lhe a nossa “face” Cross 

Country própria, ainda mais reforçada por 
uma chapa de proteção dianteira. Exten-
sões do arco das rodas em preto promo-
vem um porte muscular, prolongando-se 
harmoniosamente até às pronunciadas 
embaladeiras laterais. Existe também uma 
chapa de proteção traseira, que protege o 
seu automóvel da gravilha quando deixa o 
asfalto. E o famoso logótipo Cross Country 
grita ao mundo que este aventureiro está 
pronto para a ação. 
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Não necessita de retirar as mãos do 
volante para subir ou descer a relação na 
caixa de velocidades automática da V60 
Cross Country em modo manual – simples-
mente percorra as relações através dos 
nossos seletores opcionais. O comando 
do seu automóvel estará inteiramente a 
seu cargo, com ambas as mãos no volante. 
E passagens de caixa mais rápidas impri-
mem à sua condução aquela adrenalina 
extra quando lhe apetece acelerar o ritmo.



Concebemos o cockpit da V60 Cross 
Country a pensar em si, o condutor. Entre 
e sinta que o comando é inteiramente seu 
com o painel de instrumentos ligeiramente 
inclinado para si. Fomos buscar inspiração 
às motos de alta performance, de onde 
surgiu a ideia de um único instrumento 
redondo ladeado por dois mostradores mais 
pequenos. Esculpimos depois cuidado-
samente o volante de três braços da V60 
Cross Country com o objetivo de lhe ofere-
cer um sentimento de ligação física entre si 
e a estrada. Mas onde se senta é ainda mais 

importante. “Somos famosos pelos nossos 
bancos”, afirma Stefan Sällqvist, “são mais 
uma tradição de que nos orgulhamos na Volvo 
Cars. Os nossos bancos desportivos têm 
uma aparência fantástica e, fiéis que somos 
ao nosso inabalável compromisso para com 
o design ergonómico, poderá conduzir horas 
a fio sentado num deles sem sinais de can-
saço. Oferecem igualmente um ótimo apoio 
lateral desde as coxas até aos ombros, para 
que possam mantê-lo firme no seu lugar – 
mesmo em curvas a alta velocidade.”

“Somos famosos pelos nossos bancos 
– uma tradição de que nos orgulhamos na Volvo Cars.”
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CHASSIS & CAPACIDADE

Essa aparência robusta é real?  
É mesmo.

Este é um Volvo para quem vive a vida 
como uma genuína aventura. E a V60 Cross 
Country não se fica pela aparência. Tem de 
facto a capacidade que sustenta o perfil 
altamente robusto que exibe. Por exemplo, 
a versão Cross Country apresenta 201 mm 
de altura ao solo, uns significativos 65 mm a 
mais do que a nossa V60 normal – um fator 
crucial na capacidade de qualquer veículo 
para abordar terreno mais difícil ou camadas 
de neve e lama de grande altura. E se optar 
por uma variante de tração integral, disporá 
de ainda mais capacidade para continuar em 
frente quando as condições se complicarem.

Afinal, a aventura leva-o muitas vezes por 
caminhos inexplorados. E quando se depa-

rar com uma encosta particularmente exi-
gente, o sistema HDC (Hill Descent Control) 
da V60 Cross Country ajuda a assegurar 
uma descida segura, suave e controlada –  
só terá mesmo de manobrar a direção.

Mas este continua a ser um Volvo em 
toda a sua essência, com tanto de capaci-
dade em estrada como a proporcionada por 
uma suspensão que oferece uma combi-
nação perfeita entre marcha e comporta-
mento. Os entusiastas da condução irão 
também apreciar o sistema CTC (Corner 
Traction Control) com vetorização do binário 
– esta tecnologia permite à V60 Cross 
Country fazer as curvas com uma precisão 
desportista real e resistir de forma eficaz 

à subviragem ou à tendência das rodas da 
frente para se afastarem para os lados em 
curvas apertadas.

Por isso este é mesmo um Volvo para 
aqueles que não se limitam a falar de aven-
tura, mas que também a querem viver. Para 
esses, é essencial a capacidade de resistir a 
todas as condições atmosféricas e a possi-
bilidade de ocasionalmente deixar para trás 
os percursos mais tranquilos já amplamente 
trilhados. Para tal, é preciso um parceiro 
forte e resistente. E é essa precisamente a 
essência da V60 Cross Country – não ape-
nas a sua robusta boa aparência, embora 
saiba bem tê-la.

“Este é um Volvo para aqueles que não se limitam  
a falar de aventura, mas que também a querem viver.”

SAIBA MAIS EM VOLVOCARS.PT
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“O Sensus significa tornar a interação  
com o seu automóvel intuitiva e assegurar que  

esteja na estrada, mas não offline.”

A forma intuitiva de  
interagir com o seu automóvel.

O Volvo Sensus é a nossa abordagem global 
que o põe em ligação com o seu automóvel 
e o mundo à sua volta. Significa que está 
na estrada, mas não offline. Com Sensus 
Connect, pode transformar o seu ecrã 
de sete polegadas presente no painel de 
instrumentos numa plataforma de informa-
ção e entretenimento ligada à Internet. Isto 
permite-lhe não só navegar na web, como 
também descarregar aplicações – do Rdio 
ao Stitcher e TuneIn. O Sensus Connect 
garante-lhe ainda acesso a mapas e rotas 
básicas na Internet. E para tirar partido 
de instruções de navegação, vistas 3D e 
aplicações de navegação, nada como a 
nossa opção Sensus Navigation. Se gostava 
de avançar para o nível seguinte em termos 
de conectividade, temos o Volvo On Call 
(não disponivel para o nosso mercado). 
Esta opção oferece-lhe conectividade 3G 

com excelente receção através da antena 
integrada no tejadilho, para que possa criar 
um hotspot Wi-Fi para todos os seus dis-
positivos. Entretanto, o Connected Service 
Booking dá-lhe a possibilidade de fazer 
marcações na oficina a partir do conforto do 
banco do condutor.

Uma experiência sonora do tipo “high end” 
faz também parte do Sensus. Foi por isso que 
concebemos o nosso sistema topo-de-gama 
Premium Sound com a Harman Kardon®. 
Recorrendo a 12 colunas de alta fidelidade, o 
amplificador está equipado com Dirac Live®, 
o software de otimização de som de próxima 
geração. Com um som de palco incrivelmente 
realista, bem como melhor reprodução dos 
graves, este sistema de som garante uma 
experiência auditiva sem paralelo para todos 
os passageiros e é facilmente conectado a 
leitores multimédia externos.

O nosso mostrador digital para o condutor 
é mais uma maravilha ao seu serviço. Para 
além de lhe fornecer toda a informação 
de que necessita sem sobrecarregá-lo, 
os seus três modos de fundo (Elegance, 
Eco e Performance) sincronizam-se com o 
ecrã central. Os comandos físicos, caso da 
nossa consola central flutuante com os seus 
emblemáticos botões “manequim” de con-
trolo de climatização, são outro exemplo de 
design sueco, funcional e bonito. E depois 
há o nosso atraente manípulo iluminado 
para a caixa de velocidades, disponível para 
algumas versões de caixa automática. Bri-
lhando suavemente no escuro, acrescenta 
um toque de atmosfera às suas incursões 
noturnas no asfalto.



Uma ligação especial. O Volvo On Call (não disponivel 
para o nosso mercado) permite-lhe conectar-se com 
o seu automóvel como nunca antes, conectando 
também o seu automóvel com o mundo exterior. 

No seu cerne está uma aplicação para smartphone 
que pode usar para verificar – e interagir com – o seu 
automóvel, onde quer que se encontre. Isto vem mesmo 
a calhar se, por exemplo, quiser pré-aquecer o veículo 
antes de chegar até ele. E para que possa aceder online, 
o pacote inclui um modem integrado e ranhura dedicada 
para cartão SIM. O Volvo On Call garante-lhe também 
ajuda quando mais precisar dela. O botão On Call no 
habitáculo põe-no em contacto com os serviços de 
apoio em caso de avaria. E em emergências, o botão 
SOS no habitáculo oferece uma ligação imediata a uma 
equipa de gestão de crise da Volvo Car. Para fazer face 
a qualquer eventualidade, se houver indícios de que 
tenha sofrido um acidente (tal como a ativação de um 
airbag), a própria equipa irá contactá-lo. Se não houver 
resposta, enviaremos os serviços de emergência ao 
seu encontro de imediato.
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“A nossa meta é criar automóveis  
que não se envolvam em acidentes.”

Segurança intuitiva da  
responsabilidade da Volvo Cars. 
Para si e aqueles que o rodeiam.

Na Volvo, a segurança é parte intrínseca 
do nosso ADN. Inventámos algumas das 
tecnologias que salvam vidas mais pioneiras 
do mundo, tal como o cinto de segurança de 
três pontos, conhecido como uma das mais 
importantes inovações da humanidade. 

Mas nós queremos ir ainda mais longe. A 
nossa meta é criar automóveis que não se 
envolvam em acidentes. Numa perspetiva 
de curto prazo, o objetivo é que, em 2020, 
ninguém perca a vida ou fique gravemente 
ferido num Volvo novo. 

IntelliSafe é a nossa abordagem para 
uma relação mais harmoniosa entre os 
automóveis e as pessoas. Para alcançá- lo, 
enchemos o seu Volvo com inovações 
inteligente e intuitivas, para uma condução 
mais segura. E as tecnologias IntelliSafe não 
se limitam a proteger as pessoas no interior 
do seu automóvel – pensamos também nas 
que se encontram fora dele, por exemplo 
com tecnologia que o ajuda a detetar peões 
e ciclistas.

Se estiver a conduzir a uma velocidade até 
50 km/h, a nossa tecnologia de prevenção 
da colisão City Safety vê mais longe e trava 
automaticamente se estiver prestes a colidir 
com um veículo à sua frente. Para lhe propor-
cionar mais apoio a velocidades superiores, 

o nosso sistema de alerta de colisão com 
travagem automática e deteção de peões 
e ciclistas alerta-o se estiver demasiado 
próximo de um veículo e estiver iminente 
uma colisão – de dia ou de noite. Durante o 
dia, o sistema reage igualmente se houver 
um peão no seu caminho ou um ciclista a 
circular à sua frente na mesma direção do 
seu automóvel. E caso não reaja ao alerta, o 
seu automóvel trava automaticamente para 
ajudá-lo a evitar ou atenuar uma colisão. 

Se o veículo começar a oscilar entre 
faixas, o nosso LDW (Lane Departure 
Warning) ou tecnologia LKA (Lane Keeping 
Aid) irá alertá-lo ou ajudá-lo a manter-se no 
curso certo – foi prevista inclusivamente tec-
nologia de alerta ao condutor para lembrá-lo 
da necessidade de fazer uma pausa caso o 
seu comportamento ao volante revele sinais 
de sonolência.

As nossas tecnologias IntelliSafe apoiam 
igualmente a sua condução no dia a dia. 
A tecnologia RSI (Road Sign Information) 
mantém-no atualizado quanto aos limites 
de velocidade em cada momento e outros 
sinais de trânsito importantes. À noite, o 
nosso AHB (Active High Beam) mantém-se 
sempre em luzes de máximos para otimizar 
a sua visão sem encandear os restantes 

utilizadores da estrada. E para deixá-lo 
um pouco mais descontraído ao volante, 
o nosso ACC (Adaptive Cruise Control) é 
capaz de manter a velocidade e distância 
reguladas relativamente ao veículo da 
frente. No tráfego lento da cidade, a nossa 
função QA (Queue Assist) consegue manter 
automaticamente a distância selecionada 
relativamente ao veículo da frente – desde 
imobilizado até 30 km/h. O nosso sistema 
BLIS ajuda-o a detetar precocemente 
outros veículos no seu “ângulo morto”, 
enquanto a função CTA (Cross Traffic Alert) 
facilita as manobras de marcha-atrás para 
sair de lugares de estacionamento aper-
tados, altura em que pode ter a visibilidade 
condicionada. 

E porque sabemos que adora conduzir, 
as nossas tecnologias IntelliSafe ativas, 
caso do ESC (Electronic Stability Control), 
reforçam a já excelente estabilidade em 
quaisquer condições sem sacrificar o prazer 
da condução. Trata-se afinal de lhe pro-
porcionar a mais humana das experiências 
de condução, segundo os seus padrões. E 
ajudar a manter longe do perigo as pessoas, 
estejam elas dentro ou fora do automóvel.



Ilumine a escuridão. Conduzir no escuro é agora muito mais 
apetecível e seguro. O nosso sistema AHB (Active High Beam) 
mantém permanentemente as luzes em máximos. Não terá assim 
de comutar entre médios e máximos e, quando se cruzar ou 
aproximar de outro veículo, o sistema diminuirá a intensidade das 
luzes apenas o necessário para evitar o encandeamento – con-
tinuando todavia a oferecer uma estrada plenamente iluminada. 
Esta tecnologia inteligente consegue até reconhecer peões e 
ciclistas e evitar encandeá-los também. E ao entrar numa locali-
dade, as luzes de máximos desligam.
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Em cidade, o City Safety foi criado para evitar que 
colida com o veículo da frente se este parar ou abran-
dar repentinamente. Este avançado sistema IntelliSafe 
irá travar automaticamente para evitar o acidente e 
funciona a velocidades até 50 km/h – é possível evitar 
o choque com uma diferença de velocidade de até 15 
km/h relativamente ao veículo da frente.

Porque também nos preocupamos com os outros 
utilizadores da estrada, a nossa deteção de peões e 
ciclistas com travagem automática completa vigia o 
surgimento de pessoas no seu caminho ou bicicletas 
a circular na direção do seu automóvel, aplicando os 
travões se o condutor não conseguir reagir atempa-
damente. 

O nosso sistema BLIS recorre a tecnologia de senso-
res por radar para alertá-lo para veículos próximos ou 
que entrem no chamado “ângulo morto” na faixa adja-
cente à sua. Desta forma, será muito menos provável 
que mude de faixa quando tal não for seguro. 

Ao fazer marcha-atrás para sair de lugares de 
estacionamento exíguos, a nossa função CTA (Cross 
Traffic Alert) fica atenta a veículos que o condutor não 
possa ver.

SAIBA MAIS EM VOLVOCARS.PT







SAIBA MAIS EM VOLVOCARS.PT

DRIVE-E | 21

“O nosso compromisso para com a performance aliada ao 
menor consumo de combustível possível significa que toda 
a nossa gama de conjuntos propulsores será brevemente 
composta por uma nova geração de motores de 2,0 litros  

e quatro cilindros altamente eficiente.”

Desfrutar mais.  
Usando menos.

Drive-E não é apenas a nossa nova gera-
ção de conjuntos propulsores eficientes. 
Trata-se da nossa abordagem global a 
uma condução sustentável. Mas mesmo 
apostados em criar tecnologias mais inteli-
gentes e inovadoras que reduzam o impacto 
ambiental dos nossos automóveis, nunca 
perderemos de vista o prazer que deve advir 
de uma bela viagem. Em suma, acreditamos 
que não necessita de sacrificar a potência e 
operacionalidade para conseguir eficiência 
e emissões de CO2 reduzidas.

A nossa gama de conjuntos propulsores 
Drive-E é composta por motores de 2,0 litros 
e quatro cilindros a gasolina e diesel alta-
mente eficientes. Combinámos estas máqui-
nas motrizes turbocomprimidas de peso 
reduzido e baixa fricção com Geartronic®, a 
nossa caixa automática de oito velocidades, 
o que lhe assegura uma ótima performance 
independentemente do regime de rotações.

O seu Volvo possui também uma função 
ECO+, capaz de reduzir o consumo em até 
cinco por cento, dependendo do estilo de 
condução. O ECO+ não otimiza apenas os 
pontos de comutação, o controlo do motor  
e a resposta do acelerador. Inclui também 
um sistema Stop/Start e uma função ECO 
de condução com o motor desembraiado.  
É assim desengrenada a embraiagem 
quando soltar o pedal do acelerador a 
velocidades acima dos 65 km/h: em vez de 
travar com o motor e usar combustível no 
processo, o seu Volvo seguirá desembraiado 
utilizando a sua própria energia cinética.

Os nossos conjuntos propulsores Drive-E 
a diesel integram tecnologias adicionais 
pensadas para reduzir o consumo e as 
emissões. Turbocompressores duplos e 
o revolucionário i-ART garantem que se 
obtenha destes motores inteligentes uma 
performance solícita, ecológica e eficiente – 

cada cilindro possui o seu próprio microchip 
e sensor de pressão para uma medição 
precisa do combustível. Melhor ainda, estas 
avançadas máquinas mantêm-se perfeita-
mente afinadas mesmo após vários anos de 
funcionamento.

Naturalmente, estamos igualmente apos-
tados num ambiente limpo no interior do 
seu automóvel. Como parte da Clean Zone, 
todos os materiais no interior do seu Volvo 
são hipoalergénicos e não emitem gases 
nocivos. A Clean Zone inclui também um 
filtro de poeiras e pólen altamente eficiente. 
Conseguirá ainda melhorias adicionais com 
o nosso sistema IAQS (Interior Air Quality 
System). Este sistema recorre a um filtro de 
carvão ativo para reduzir os gases e partícu-
las nocivos, assegurando um ambiente puro 
para si e os seus passageiros – mesmo em 
cidades poluídas. 





A Volvo V60 Cross Country está 
disponível com uma vasta gama de 
motores a gasolina e diesel de ponta, 
concebidos para irem ao encontro 
das suas preferências. Todos eles 
foram concebidos para oferecer 
máximo prazer de condução usando 
o combustível de forma eficiente e 
mantendo as emissões de CO2 num 
nível mínimo.

A opção T5 a gasolina está disponível com  
tração integral, produzindo 254 cv, com 
emissões de CO2 de 198 g. Se prefere 
o diesel, o nosso D3 de tração dianteira 
debita 150 cv com 111 g de CO2*. Temos 
depois a nossa versão D4 de alta perfor-
mance, que produz 190 cv com 111 g de 
CO2*. Está disponível com tração integral e 
tração dianteira. 

Pode encomendar as nossas variantes 
diesel disponíveis com transmissões 
automáticas ou manuais, exceto no caso 
da versão D4 AWD, equipada de série com 
transmissão automática.
*Os valores de consumo e emissões de CO2 aplicam-se  
às versões com caixa manual.
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Qual a sua V60 Cross 
Country?
Parabéns por ter escolhido uma Volvo V60 
Cross Country. Até optou pelo seu motor 
preferido. Agora só tem de selecionar o nível 
de equipamento certo para si. Facilitámos 
a sua escolha oferecendo-lhe quatro níveis 

que, estamos certos, irá adorar. Quer goste 
de todas as aplicações ou de uma aparência 
desportiva por dentro e por fora, temos o 
nível de equipamento ideal para si. 

V60 CROSS COUNTRY
Inclui:
Airbag, condutor e lado do passageiro | Aplicações decorativas Carvão | Banco traseiro tripartido 40/20/40 | Cintos de segurança de 3 pontos em todos os 5 bancos com aviso de colocação | 
City Safety | Cobertura de carga | Computador de bordo | Cortinas insufláveis | CTC (Corner Traction Control) | DRL (Day Running Light) LED | ECC (Electronic Climate Control) com saídas de 
ventilação nos pilares B | Entrada AUX | ESC (Electronic Stability Control) | Espelho de cortesia iluminado no lado do passageiro | Estofos em tecido Mellbystrand | Fecho centralizado de 
comando à distância | Indicador da temperatura exterior | ISOFIX atrás | Jantes em aço de 16" | Kit de reparação de pneus | Porta-copos duplos à frente | Regulador do nível dos faróis | 
Sistema de informação e entretenimento Sensus com ecrã a cores de 5" na consola central e sistema de som Performance com leitor de CDs | Tomada de 12 V no banco da frente | TPMS 
(Tyre Pressure Monitoring System) | Travão de estacionamento elétrico | WHIPS

KINETIC
Inclui o nível de equipamento base, acrescido do seguinte:
Botão de bloqueio da porta no lado do passageiro | Comandos áudio no volante | Cruise control | Espelho de cortesia iluminado no lado do condutor | Jantes de liga leve Pangaea de 16" | 
Manípulo da caixa de velocidades em couro | Tapetes em tecido | Volante em couro

MOMENTUM
Inclui o nível de equipamento Kinetic, acrescido do seguinte:
Aplicações decorativas brilhantes em torno das janelas laterais | Bluetooth® | Comandos de climatização Uni Decor | Espelhos retrovisores retráteis com iluminação do solo | Espelho retrovisor 
interior antiencandeamento | Estofos Tylösand em tecido/T-Tec | Jantes de liga leve Valder de 17" | Sensor de chuva | Sistema de assistência ao estacionamento traseiro | Sistema de som 
High Performance | Soleira metálica para a bagageira | Volante em couro com aplicação metálica Silk

SUMMUM
Inclui o nível de equipamento Momentum, acrescido do seguinte:
Apoio de braços traseiro com porta-copos e arrumação | Banco do condutor elétrico com função de memória para o banco e retrovisores exteriores | Estofos em couro | Jantes de liga leve 
Neso de 18" | Mostrador digital para o condutor



614 Branco Gelo 707 Branco Cristal Inscription
(Metalizado resplandecente, o branco pode assumir um efeito cintilante  

branco amarelado em função da luz e do ângulo de visualização) 

019 Preto

712 Rich Java metalizado

717 Preto Ónix metalizado

SAIBA MAIS EM VOLVOCARS.PT

A cor exterior que escolher terá um 
impacto decisivo na personalidade 
do seu Volvo. Mas seja qual for a sua 
opção, cada uma delas confere ao  
veículo um aspeto luxuoso e uma  
forte presença.

“A nossa paleta de cores é muito escandi-
nava”, afirma Ebba Maria Thunberg, respon-
sável pelas Cores e Material da V60 Cross 

Country. “Quando olhar para a nossa paleta, 
irá descobrir que contém tonalidades mais 
suaves que estão mais ligadas à natureza, 
com alguns apontamentos mais exuberan-
tes.” Sendo suecos, os nossos designers 
são inspirados pelo oceano e pelo céu, mas 
também pela costa e a forma como a luz se 
altera ao longo das estações do ano. Cada 
tonalidade fala de exclusividade, qualidade 
e carisma.

volvo V60 Cross Country



477 Cinzento Elétrico metalizado Inscription
(Metalizado resplandecente, o cinzento pode assumir um efeito  

azulado em função da luz e do ângulo de visualização) 

714 Cinzento Ósmio metalizado492 Cinzento Savile metalizado

711 Cinzento Brilhante metalizado

700 Bronze Twilight metalizado

Atenção: Não é possível reproduzir com exatidão em catálogo ou no ecrã as tonalidades das cores originais, 
 pelo que recomendamos que solicite ao seu concessionário Volvo Car a disponibilização de amostras. 
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De expressivo a discreto, de elegante a 
desportivo, pode dotar a sua V60 Cross 
Country de um estilo único dependendo 
das jantes que escolher.

Gostaria de ser o centro das atenções ou 
prefere o charme da sobriedade? Pretende 
transmitir a ideia de uma pessoa desportiva 
ou uma aparência mais sofisticada e refinada? 
Experimente várias jantes no nosso configura-
dor online e encontre o modelo certo para si.

Neso, 7,5x18"  
Lapidado a diamante/Preto Tech Mate
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Pan, 7,5x18" 
Prateado

Valder, 7,5x17"
Prateado

Pangaea, 7x16" 
Silver Stone

JANTES DE LIGA LEVE | 29

Bor, 8x19" 
Lapidado a diamante/Preto Mate



A sua V60 Cross Country é  
a sua casa longe de casa. 

Confira-lhe a sua assinatura.

volvo V60 Cross Country
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Escolha uma V60 Cross Country e desfru-
tará de série de um habitáculo de design 
elegante, com um acabamento superior em 
evidência para onde quer que olhe – desde 
o acabamento metálico Silk nas nossas 
entradas de ar, até às superfícies no melhor 
tecido dos pilares das portas. 

Os nossos bancos Comfort podem ser 
especificados em tecido Mellbystrand, 
Tylösand T-Tec/tecido ou couro, enquanto 
os nossos bancos Sport em couro lhe ofere-

cem o lendário conforto Volvo mantendo-o 
firme no seu lugar naquelas curvas mais 
rápidas. E para controlo acrescido, os nos-
sos seletores de comutação de velocidades 
permitem-lhe alterar a relação na caixa com 
um toque de um dedo, sempre que tiver a 
caixa de velocidades automática opcional 
no modo manual – para que não tenha 
nunca de tirar as mãos do volante enquanto 
conduz. Trata-se de uma funcionalidade 
excelente para maior controlo. Pode ainda 

ir mais além se escolher o nosso volante 
aquecido, que lhe permite aquecer suave-
mente as mãos com tempo frio. E com o 
nosso para-brisas aquecido, nunca terá de 
estar ao frio a raspar o gelo dos vidros. Uma 
vez instalado no banco do condutor, irá apre-
ciar o mostrador analógico de fácil leitura ou, 
se preferir, o nosso novo mostrador digital. 
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Banco Comfort

Banco Sport

volvo V60 Cross Country

Preto Piano Nogueira Linear Inscription

Alumínio escovado

Madeira Urbane

Alumínio Shimmer Graphite

APLICAÇÕES



CONSULTE A NOSSA OFERTA COMPLETA DE INTERIORES EM VOLVOCARS.PT
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Tecido/T-TecTecido Couro Couro desportivo





“Com a portinhola para cão, pode abrir o portão  
traseiro sem que o seu animal se escape – o que  

torna a vida muito mais fácil.”

NÃO HÁ DUAS VIDAS IGUAIS.

Certifique-se de que o seu  
Volvo está à altura da sua.

A parte mais prazerosa de comprar um Volvo 
novo é colocar a sua marca pessoal nele. 
Pode fazê-lo escolhendo acessórios que 
reflitam os seus gostos pessoais e que deem 
resposta ao seu estilo de vida em particular.

Para o compartimento de carga lá atrás, 
temos a nossa grade de segurança em aço, 
que constitui uma alternativa à rede de segu-
rança de série. Esta grade em aço regulável 
por mola a gás combina com a cor do interior 
e tem por objetivo ajudar a proteger condutor 
e passageiros de cargas soltas em caso de 
travagem brusca. 

E quando não for precisa, basta como-
damente erguê-la de encontro ao tejadilho. 
A nossa divisória para o compartimento de 

carga é mais um fantástico acessório. Utili-
zada em conjunto com a grade de segurança 
em aço, divide o compartimento de carga em 
duas secções – prático se quiser transpor-
tar o seu cão e também bagagem, ou para 
separar cargas sujas ou frágeis de outros 
volumes.

E o nosso gancho de reboque de design 
renovado é amovível, com uma cobertura 
para a abertura que mantém o aspeto 
elegante da sua Cross Country quando o 
gancho não estiver a ser utilizado. 

Os nossos porta-cargas de tejadilho 
especialmente concebidos integram-se  
de forma elegante e segura nos apoios  
pré-instalados do seu Volvo. São muito fáceis 

de instalar e combinar com mais suportes, 
se necessário. E o porta-bicicletas montado 
no tejadilho é um suporte prático e estável 
para transportar a sua bicicleta no tejadilho. 
Adapta-se à maioria das bicicletas com 
quadros redondos ou ovais de até 70 mm de 
diâmetro. E pode fechá-lo com o sistema de 
chave única Volvo. 

Finalmente, para oferecer ao seu animal 
de estimação um local especial, pode 
complementar a grade de segurança e 
divisória do compartimento de carga com a 
nossa portinhola para cão. Este acessório 
permite-lhe abrir o portão traseiro sem que 
o seu animal se escape – o que torna a vida 
muito mais fácil.

ACESSÓRIOS | 35
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Entre na sua V60 Cross Country com estilo, 
todos os dias. Os nossos degraus de acesso 
iluminados proporcionam-lhe um acolhi-
mento sofisticado cada vez que abrir a porta 
dianteira – o logótipo Volvo embutido no 
degrau em aço inoxidável escovado acende 
juntamente com a iluminação interior. E se 
acrescentar o nosso sistema RSE (Rear 
Seat Entertainment) com ecrãs tácteis de 
8 polegadas e leitores de DVD integrados, 
os seus passageiros da frente poderão ver 
filmes ou divertir-se com um jogo. Ausculta-
dores sem fios asseguram uma viagem des-
contraída a todos os que seguem a bordo.

Para os seus filhos, temos disponíveis três 
cadeiras de segurança aprovadas pela  
Volvo Cars. Os bebés até um ano de idade 
(ou 13 kg) viajam em segurança na nossa 
cadeira voltada para a retaguarda. Abas  
laterais protegem em caso de impacto  
lateral, e poderá facilmente ajustar o apoio 
de cabeça almofadado e o arnês de cinco 
pontos. Há também uma capota para 
proteger do sol. Esta cadeira para bebé é 
igualmente fácil de transportar e pode ser 
usada como alcofa.

A nossa cadeira para criança evolutiva 
é apropriada para crianças entre os nove 

meses e seis anos (ou 9-25 kg). É instalada 
utilizando o cinto de segurança do veículo, 
sendo facilmente ajustada com vista a otimi-
zar o conforto e a segurança.

Por fim, o nosso banco elevatório ajuda 
a posicionar crianças entre os 15 e 36 kg 
à altura correta para aplicação do cinto 
de segurança, tendo sido pensado para 
otimizar a proteção em situação de impacto 
lateral. O apoio de cabeça e a largura do 
banco ajustam-se facilmente para reforçar 
o conforto, e o encosto pode ser reclinado 
para a criança descansar.

“Um acolhimento sofisticado cada  
vez que abrir a porta da frente.”

VEJA MAIS ACESSÓRIOS DE ESTILO DE VIDA EM COLLECTION.VOLVOCARS.COM
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Atenção: Algumas das informações deste catálogo poderão estar incorretas devido a alterações nas especificações de produto ocorridas desde a sua impressão. Algum do equipamento 
descrito ou ilustrado poderá agora estar disponível apenas como extra. Antes de proceder à encomenda do seu automóvel, solicite ao seu concessionário Volvo a informação mais recente.  
A Volvo reserva-se o direito de proceder a alterações de preços, cores, materiais, especificações e modelos sem aviso prévio e em qualquer momento.

T5 AWD D4 AWD

Motor: turbo de 2,5 litros I5 a gasolina turbodiesel de 2,4 litros I5 “common rail”

Transmissão: Geartronic® de seis velocidades Geartronic® de seis velocidades

Consumo, litros/100 km, circuito misto, man/autom: –/8,6 –/5,7

CO2 g/km, man/autom: –/198 –/149

Potência máx., kW (cv) às rpm: 187 (254) 5400 140 (190) 4000

Binário máx., Nm às rpm: 360/1800 – 4200 420/1500 – 3000

Aceleração, 0-100 km/h em seg., man/autom: –/7,4 –/8,6

Velocidade máx., km/h, man/autom: –/210 –/210

Depósito de combustível, litros: 67,5 67,5

Classificação ambiental: Euro 6 Euro 6

D4 D3

Motor: turbodiesel de 2,0 litros I4 “common rail” turbodiesel de 2,0 litros I4 “common rail”

Transmissão: manual de seis velocidades ou Geartronic®  
de oito velocidades

manual de seis velocidades ou Geartronic®  
de oito velocidades

Consumo, litros/100 km, circuito misto, man/autom: 4,3/4,6 4,3/4,6

CO2 g/km, man/autom: 111/121 111/121

Potência máx., kW (cv) às rpm: 140 (190) 4250 110 (150) 4250

Binário máx., Nm às rpm: 400/1750 – 2500 350/1500 – 2500

Aceleração, 0-100 km/h em seg., man/autom: 7,5/7,5 8,8/8,8

Velocidade máx., km/h, man/autom: 210/210 205/205

Depósito de combustível, litros: 67,5 67,5

Classificação ambiental: Euro 6 Euro 6

Todos os dados técnicos poderão ser alvo de alterações. Para a informação mais recente, consulte o seu concessionário Volvo.
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A EXPERIÊNCIA VOLVO
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A forma mais simples de ter um automóvel.
Adoramos vê-lo feliz. Quando as coisas são 
mais fáceis do que previa, ou acontecem 
mais rápido e tornam-se melhores. Porque 
quando adquire um Volvo, está a comprar a 
forma mais simples de ter um automóvel.  
Financiamento, seguros, manutenção, 
mudança de pneus, limpeza – esses aspetos 
relacionados com a posse de um automóvel 
que poderá não achar muito interessantes 
são aqueles que gostamos de tornar mais 
fáceis e melhores para si. É por isso que o 

seu concessionário Volvo irá sempre dispo-
nibilizar-lhe uma ampla gama de serviços 
simplificadores, tudo concebido a pensar em 
si, oferecendo-lhe a experiência de posse 
mais despreocupada possível.

Ainda assim, isto é apenas o começo. 
Mediante a nossa abordagem intrinsecamente 
sueca em matéria de inovação, estamos 
sempre a descobrir novas formas de tornar a 
sua vida mais simples. Por exemplo, a função 
Connected Service Booking, que lhe permite 

fazer uma marcação na oficina através de 
um mero toque num botão no seu automóvel. 
Ou a nova forma de trabalhar em equipas 
– como nas boxes de uma corrida de 
automobilismo – que está gradualmente  
a ser introduzida nas oficinas Volvo Car  
em todo o mundo. Chamamos-lhe Volvo 
Personal Service e tornará as suas visitas  
à oficina muito mais curtas e cómodas.  
No futuro, fazer a manutenção do seu 
automóvel será muito mais simples. 

MY VOLVO 
O “My Volvo” é um website personalizado 
que contém tudo o que precisa para real-
mente ficar a conhecer – e aproveitar ao 
máximo – o seu automóvel. Oferece-lhe:

• Uma perspetiva completa sobre o seu 
automóvel Volvo

• Fácil acesso a todos os factos relaciona-
dos com o seu automóvel

• Ofertas personalizadas e descontos 
exclusivos

• Dicas úteis quanto ao seu modelo Volvo 
específico

• Filmes instrutivos e manuais do utilizador

• Marcação de serviços online

• Lembretes relativamente a fases impor-
tantes da vida útil do seu automóvel

• Artigos, fotos e filmes exclusivos

MARCAÇÃO DE SERVIÇO CONECTADA*
Se o seu Volvo estiver equipado com Sensus 
Connect, irá lembrá-lo quando precisar de  
manutenção e oferecer-se para contactar  
o seu concessionário Volvo por si. As propostas 
de marcação enviadas do concessionário 
Volvo da sua preferência podem ser facil-
mente geridas diretamente no veículo ou 
no seu website pessoal “My Volvo”. Quando 
chegar o dia de ir à oficina, o seu Volvo irá 
lembrá-lo e até guiá-lo até lá. E uma vez que 
o seu Volvo nos diz aquilo de que precisa,  
conseguimos garantir que irá sempre 
receber o tipo de serviço de que necessita 
quando lá chegar.

COMPRA E PROPRIEDADE
• Garantias
• Financiamento 
• Leasing
• Seguros
• Contrato de serviço
• Site “My Volvo”

MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
• Assistência Genuína Volvo
• Aluguer de veículos
• Car Care Volvo profissional
• Serviços de pneus

SE ALGO ACONTECER
• Assistência Volvo
• Reparações
• Serviços de vidros Volvo
• Serviços de chapa e pintura Volvo
• Serviços no sistema de climatização 

*  Disponível em função da data de introdução.  
Contacte o seu concessionário Volvo Car.
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