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Volvo Cars esittelee urheilulliset S90 ja V90 R-Design -
mallit 
 

Volvo on esitellyt suorituskyvyn innoittamat R-Design-versiot uudesta S90-
sedanista ja V90-farmarimallista. 
 
S90 ja V90 R-Design -mallien keskeinen elementti on kehittynyt urheilullinen alusta, joka tarjoaa 
dynaamisen ajokokemuksen. 
– R-Design tuo 90-sarjan eleganteille sportswagon- ja sedan-malleille urheilullista särmää ja 
voittoisan yhdistelmän sporttista ajettavuutta ja upeaa muotoilua, kertoo Volvon markkinointi-, 
myynti- ja asiakaspalvelujohtaja Björn Annwall. 
R-Design-malleissa on uusi keulamuotoilu sekä spoileriin integroidut sumuvalot, ainutlaatuinen 
säleikkö ja pianon mustat koristukset edessä ja takana. Uudet 5-puolaiset mattamustat 
timanttileikatut vanteet kohentavat vaikutelmaa vahvasta suorituskyvystä. 
Sisäpuolella on käytetty lukuisia tyylikeinoja ainutlaatuisista koristuksista, polkimista ja matoista 
urheilullisiin istuimiin ja erityiseen ohjauspyörään. Lisäksi autossa on korkeatasoinen 
sisävalaistuspaketti, joka huokuu yksityiskohtaisuutta. 
S90 ja V90 R-Design -mallien myynti alkaa heinäkuussa. 
Katso video täältä 
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Volvo Car Group 2015 
Tilivuonna 2015 Volvo Car Group saavutti liikevoitoksi 703,9 miljoonaa euroa (226,3 miljoonaa euroa vuonna 2014). Tuotot 
jakson aikana olivat yhteensä 17,4 miljardia euroa (14,6 miljardia euroa). Vuoden 2015 myynti oli ennätykselliset 503 127 
autoa, mikä merkitsi 8 prosentin kasvua vuoteen 2014 verrattuna. Ennätysmyynti ja liikevoitto antavat Volvo Car Groupille 
eväät jatkaa toiminnan kehittämiseen tehtäviä investointeja. 
 
Tietoja Volvo Car Groupista 
Volvo on toiminut vuodesta 1927 lähtien. Nykypäivänä Volvo on yksi maailman tunnetuimmista ja arvostetuimmista 
autonvalmistajista. Yhtiön myynti oli vuonna 2015 yhteensä 503 127 autoa noin 100 maassa. Volvo on ollut kiinalaisen 
Zhejiang Geely Holdingin (Geely Holding) omistuksessa vuodesta 2010 lähtien. Se oli osa ruotsalaista Volvo Groupia 
ennen kuin amerikkalainen Ford Motor Company osti sen vuonna 1999. Geely Holding osti Volvon vuonna 2010. 
Volvolla oli joulukuussa 2015 lähes 29 000 työntekijää eri puolilla maailmaa. Volvon pääkonttori sekä tuotekehitys-, 
markkinointi- ja hallintotoiminnot sijaitsevat pääasiassa Göteborgissa, Ruotsissa. Volvon Kiinan pääkonttori sijaitsee 
Shanghaissa. Yhtiön päätuotantolaitokset sijaitsevat Göteborgissa (Ruotsi), Gentissä (Belgia) sekä Chengdussa ja 
Daqingissa (Kiina), ja moottorit valmistetaan Skövdessä (Ruotsi) ja Zhangjiakoussa (Kiina) ja korikomponentit Olofströmissä 
(Ruotsi). 


