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Volvo Cars esittelee uuden S90-version ja S90 Excellence 

-huippumallin Shanghaissa 

Premium-autonvalmistaja Volvo on esitellyt vuoden 2016 Guangzhoun 

autonäyttelyn alla uuden version S90-sedanista ja ylellisen S90 Excellence -

huippumallin. 

S90 on upein Kiinassa valmistettu premium-auto. Molemmat S90-versiot valmistetaan Volvon 

tuotantolaitoksessa Daqingissa ja niitä viedään kansainvälisille markkinoille. Tämä on osoitus Volvon 

korkeasta laadunvalvonnasta ja yhtenäisestä kansainvälisestä valmistusstrategiasta.  

– Kiinalla on yhä tärkeämpi rooli kansainvälisissä tuotantotavoitteissamme. Tehtaamme täällä 

tuottavat maailmanluokan tuotteita, joita viedään tulevina vuosina ympäri maailmaa. Tämä tukee 

tavoitettamme myydä jopa 800 000 autoa vuodessa vuoteen 2020 mennessä, kertoo Volvo Car 

Groupin pääjohtaja Håkan Samuelsson. 

Volvo on ollut kehittämässä Kiinassa paikallisesti valmistettujen autojen vientiä kansainvälisille 

markkinoille. Se oli ensimmäinen länsimainen autonvalmistaja, joka vei Kiinassa valmistetun 

premium-auton, S60 Inscriptionin, USA:han vuonna 2015. S60 Inscription sai 5 tähden 

maksimiarvosanan USA:n kansallisen tieliikenneturvallisuusviraston (NHTSA) testeissä.  

Aitoa premium-luokkaa 

Molemmat S90-mallit alleviivaavat Volvon asemaa premium-autonvalmistajana. 

– Ensimmäinen asia, jonka S90 Excellence -mallissa huomaa, on se, että olemme poistaneet 

etumatkustajan istuimen ja korvanneet sen olohuonekonsolilla, joka auttaa asiakkaita 

rentoutumaan tai työskentelemään matkan aikana. Toinen silmiinpistävä asia ovat korkealaatuiset 

materiaalit, jotka synnyttävät ylellisen ilmapiirin, kertoo Volvon designjohtaja Thomas Ingenlath. 

S90 Excellence sisältää monia ominaisuuksia, jotka on suunniteltu kohentamaan 

autoilukokemusta. Tällaisia ratkaisuja ovat mm. panoraamakatto, taitettavat työpöydät, nerokkaat 

säilytystilaratkaisut, lämmitettävä ja jäähdytettävä mukiteline, säädettävä jalkatuki sekä 

viihdejärjestelmä, joka sisältää suuren näytön työ- tai viihdetarkoituksia varten. S90 Excellence 

sisältää lisäksi takana kosketusnäytöllisen käyttöliittymän, viileälokeron ja käsin valmistetut 

kristallilasit ruotsalaiselta lasinvalmistajalta, Orreforsilta. 

Pitkän akselivälin S90 on saatavilla Volvon palkittujen T4- ja T5-bensiinimoottorien kanssa sekä 

huippuluokan T8 Twin Engine -plug-in-hybridiversiona, joka tarjoaa verrattoman yhdistelmän 

suorituskykyä ja puhdasta sähkövoimaa. S90 Excellence -malliin on saatavilla vain T8 Twin Engine 

-voimansiirto. 
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Uusissa autoissa on useita vakioturvallisuusominaisuuksia, kuten suurten eläinten 

havaitsemistoiminto, joka on osa City Safety -järjestelmää, sekä puoliautonominen kuljettajan Pilot 

Assist -apujärjestelmä, joka toimii nopeuteen 130 km/h asti. 

Volvon uudet 90-sarjan autot sisältävät myös älypuhelimen integrointitoimintoja, kuten Apple 

CarPlay- ja Android Auto -tekniikan, joilla voi käyttää tuttuja älypuhelintoimintoja auton suuren 

keskinäytön kautta.  

Molemmissa autoissa on uusi CleanZone-ilmanlaatujärjestelmä, joka käyttää ioni-ilmanpuhdistinta 

ja PM 2.5 -ilmanlaatuindeksin mukaista reaaliaikaista valvontaa neljän alueen 

ilmastointijärjestelmässä.  

Uuden pitkän akselivälin S90:n tuotanto käynnistyy marraskuussa. S90 Excellence seuraa sitä ensi 

vuonna. 
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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). 
 


