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Uuden Volvo S60 -sedanin ennakkomyynti alkaa 
 
Volvo Car Finland aloittaa uuden keskikokoisen S60 -premium-sedanin 
ennakkomyynnin. Ensimmäiset asiakasluovutukset ovat alkukesästä. 
 
Uusi S60 on yksi historian jännittävimmistä Volvo -malleista.  Se on todellinen ajajan auto. 
 
– Aktiivialusta ja eri ajotilat tarjoavat erinomaista hallittavuutta ja innostavaa suorituskykyä. Malli 
tuo myös 90-sarjasta ja muista 60-sarjan autoista tuttua tekniikkaa tähän segmenttiin, mikä tekee 
uudesta S60:stä yhden markkinoiden parhaista sporttisista sedaneista, sanoo Volvon tutkimus- ja 
kehitystyöjohtaja Henrik Green. 
 
Uusi S60 jakaa Volvon skaalautuvan alustan (SPA), turvallisuustekniikan ja tieto- ja 
viihdejärjestelmän aikaisemmin lanseeratun uuden V60 Sportswagonin sekä 90-sarjan 
huippumallien ja palkitun XC60:n kanssa. Kaikki nämä autot ovat saavuttaneet johtavia arvosanoja 
turvallisuudessa. Tämä tekee myös uudesta S60:stä yhden maanteiden turvallisimmista autoista. 
 
City Safety -järjestelmä automaattijarrutuksella auttaa kuljettajaa välttämään vaaratilanteet. Se on 
markkinoiden ainoa järjestelmä, joka havaitsee jalankulkijat, pyöräilijät ja suuret eläimet. City 
Safety jarruttaa nyt automaattisesti myös välttääkseen yhteentörmäyksen vastaantulevan 
ajoneuvon kanssa. 
 
Lisävarusteena saatava Pilot Assist -järjestelmä – joka tukee kuljettajaa ohjaamalla, kiihdyttämällä 
ja jarruttamalla hyvin merkityillä teillä nopeuteen 130 km/h asti – on päivitetty paremmalla 
kaarreajosuorituskyvyllä. S60 sisältää myös tieltä suistumiseneston, vastaantulevien ajoneuvojen 
väistötoiminnon ja muita ohjaustukijärjestelmiä. Lisävarusteinen risteävän liikenteen varoitin 
automaattijarrutuksella tarjoaa lisää turvallisuutta ihmisille auton sisä- ja ulkopuolella. 
 
Volvon Sensus Connect -tieto- ja -viihdejärjestelmä on täysin yhteensopiva Apple CarPlayn kanssa 
ja pitää kuljettajan koko ajan yhteydessä. Intuitiivinen hallinta tapahtuu tablettimaisella 
kosketusnäytöllä, joka yhdistää auton toiminnot, navigoinnin, yhteyspalvelut ja viihdesovellukset. 
 
Uusi S60 tuotetaan Volvon uudella Charlestonin tehtaalla, Yhdysvalloissa. Uusi S60 on 
ensimmäinen USA:ssa valmistettava Volvo. 
 
Uuteen S60-malliin on ennakkomyynnin alkaessa tarjolla 190 hevosvoimainen T4- ja 250 
hevosvoimainen T5-bensiinimoottori, sekä 390 hevosvoimainen nelivetoinen T8 AWD 
lataushybridi. Myös T5 on saatavissa nelivetoisena. Hinnat ovat: 
Volvo S60 T4 momentum aut. 43.330 euroa. 
Volvo S60 T5 Inscription/R-design aut. 45.888 euroa. 
Volvo S60 T5 AWD Inscription/R-design aut. 49.085 euroa. 
Volvo S60 T8 Twin Engine AWD Inscription/R-design aut. 56.732. 
Malliston täydellinen hinnasto julkistetaan viikon 11 aikana, volvocars.fi 
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Volvo Car Group vuonna 2018  
Tilivuonna 2018 Volvo Car Group saavutti liikevoitoksi 1 336,3 miljoonaa euroa (1 324,6 miljoonaa euroa vuonna 2017). 
Tuotot jakson aikana olivat yhteensä 23,8 miljardia euroa (19,7 miljardia euroa). Vuoden 2018 myynti käsitti ennätykselliset 
642 253 (571 577) autoa, mikä merkitsi 12,4 prosentin kasvua vuoteen 2017 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 2018 yhteensä 642 253 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 vuonna 2018 keskimäärin 43 000 (39 500) kokopäiväistä työntekijää. Volvon pääkonttori sekä tuotekehitys-, 
markkinointi- ja hallintotoiminnot sijaitsevat pääasiassa Göteborgissa, Ruotsissa. Volvon Kiinan-pääkonttori sijaitsee 
Shanghaissa. Yhtiön päätuotantolaitokset sijaitsevat Göteborgissa (Ruotsi), Gentissä (Belgia), Etelä-Carolinassa (USA) 
sekä Chengdussa ja Daqingissa (Kiina), ja moottorit valmistetaan Skövdessä (Ruotsi) ja Zhangjiakoussa (Kiina) ja 
korikomponentit Olofströmissä (Ruotsi).  
 

 

 


