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Välitön menestys: First edition -versio uudesta 

Volvo XC90 -mallista myytiin loppuun 47 tunnissa 

First Edition -versio täysin uudesta Volvo XC90 -mallista myytiin loppuun 47 

tunnissa, kun 1.927 yksilöllisesti numeroituja autoja oli saatavilla ainoastaan 

digitaalisen kaupanteon kautta viime keskiviikosta alkaen klo 17.00. Suurin osa 

autoista varattiin jo ensimmäisen tunnin aikana ja parhaimmillaan myytiin 7 autoa 

minuutissa.  

- Olemme erittäin tyytyväisiä, mutta emme erityisen yllättyneitä, sanoo Volvon markkinointi-, 

myynti- ja asiakaspalvelujohtaja Alain Visser. Suuri kiinnostus XC90 -mallia kohtaan huipentui 

edellisviikon maailman ensi-iltaan. 
First edition -autot, jotka juhlistavat Volvon perustamisvuotta, olivat saatavilla verkossa osoitteessa 

www.volvocars.com. 
1.927 First Edition -mallin ja maailman parhaan SUV-auton omistajaa saavat täysin varustetun 

auton numeroiduilla kynnyslistoilla ja erityistunnuksella takaluukussa.  
- Ensimmäiset ostajat varasivat numeronsa salamannopeasti. Nopea reagointi vahvistaa että XC90 

on erittäin haluttu malli. First Editionista tulee keräilykohde tulevaisuudessa, sanoo Visser. 
Yhteensä 1.927 autosta Suomeen päätyy 18 kappaletta. First Edition -autot, saavat Suomessa 

voimansa D5-kaksoisturbodieselistä jonka lukemat ovat  225 hevosvoimaa ja 470 Nm. Moottorin 

parina toimii sulava 8-vaihteinen automaattivaihteisto.  

Musta ulkoasu ja ruskeat nahkaistuimet 
Onyx Black ulkoasu ja 8-puolaiset 21 tuuman Inscription-vanteet täydentävät tyylikkäästi sisätiloja, 
joissa on ruskeat nappanahkaistuimet, Charcoal nahkakojetaulu ja Linear Walnut -koristukset. 
Sähkötoimisissa etuistuimissa on tuuletustoiminto. Toisen rivin reunapaikoilla on lämmitys, ja kaksi 
kolmannen rivin istuinta on sähkötoimisia. 
Tablet-tietokonetta muistuttava kosketusnäyttökonsoli on yksi täysin uuden XC90:n upeimmista 
ominaisuuksista ja muodostaa auton toimintojen ohjausjärjestelmän ytimen. Kokonaisuus toimii 
käytännössä ilman painikkeita ja edustaa uutta tapaa, jolla kuljettajat voivat käyttää autoa ja monia 
Internet-pohjaisia tuotteita ja palveluja. 
Bowers & Wilkinsin audiojärjestelmä sisältää 1 400 watin D-luokan vahvistimen, 19 kaiutinta, 
yhden ensimmäisistä ilmajäähdytteisistä subwoofereista autossa ja uusimman 
äänenkäsittelyohjelmiston, joka saa aikaan autossa maailmanluokan musiikkiesitysten 
synnyttämän tunteikkaan kokemuksen. 
Monipuolisin vakioturvallisuuspaketti 
Täysin uusi XC90 tarjoaa autoteollisuuden perusteellisimman ja teknisesti hienostuneimman 
vakioturvallisuuspaketin. Mukana on kaksi uutta turvallisuustekniikkaa: ulosajosuoja ja 
automaattijarrutus risteyksissä. 
City Safety on yleisnimi Volvon kaikille automaattijarrutustoiminnoille, jotka ovat vakiona täysin 
uudessa XC90:ssä. Se kattaa nyt toiset ajoneuvot, pyöräilijät ja jalankulkijat auton edessä päivin ja 
öin. 
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Täysin uuden Volvo XC90 -malliston muut vaihtoehdot esitellään lokakuun alussa Pariisin 
autonäyttelyn yhteydessä, jolloin julkistetaan Suomen hinnasto ja avataan ennakkomyynti. 
Suomen alkaen malli tulee olemaan seitsemänpaikkainen D5 AWD aut (225 hv, 470 Nm), jonka 
alkaen hinta on noin 83.000 euroa. 
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Lisätietoja: Volvo Car Finland 

Tiedotusjohtaja Thomas Hallbäck, thomas.hallback@volvocars.com, puh. 09-5044 5325 

Korkearesoluutisia kuvia, videoita: www.media.volvocars.com 

www.volvocars.fi 

www.volvooceanrace.com 

www.volvoingolf.com 

Tämän lehdistötiedotteen kuvaukset ja tiedot koskevat Volvo Carsin kansainvälistä mallistoa. Kuvatut ominaisuudet voivat 

olla lisävarusteita. Ajoneuvojen tekniset tiedot voivat vaihdella maakohtaisesti ja muuttua ilman erillistä ilmoitusta. 

 
 

 

 

 

 


