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Volvo S90 Excellence on upea sisustuskonsepti 
 

Volvo on esitellyt ainutlaatuisen konseptin, joka perustuu uuden S90 Excellence -
sedanin sisustukseen. 
 
– Saimme erittäin myönteistä palautetta alkuperäisestä XC90:n Lounge -konseptista, joten 
halusimme viedä sen askeleen lähemmäksi todellisuutta S90 Excellence -mallin sisustuksessa. 
Halusimme luoda todellisen taideteoksen. Olemme vieneet monia alkuperäisiä konsepteja 
lähemmäksi tuotantomalleja, kertoo Volvon sisustusjohtaja Robin Page. 
Konsepti esittelee selkeästi, miltä Lounge -konsoli voisi näyttää uudessa S90 Excellence -
huippumallissa. Volvo haluaa tuoda uudenlaista ja jännittävää näkökulmaa ylellisyyteen. 
Volvon muotoilutyöryhmä lisäsi auton takaosaan mukavimman istuimen ja käytännöllisen 
keskiohjauspaneelin, jolla voi käyttää lämmitettävää/jäähdytettävää mukitelinettä, 
audiojärjestelmää, hierontatoimintoa ja suurta multimedianäyttöä. Takakyynärnoja sisältää 
jääkaapin, jossa on kaksi käsin hiottua Orreforsin kristallilasia. 
– Yksi keskeisistä elementeistä on etumatkustajan istuimen poistaminen. Poistimme sen, jotta 
voimme tarjota rajoittamatonta näkyvyyttä eteenpäin ja luoda lisää tilaa ja valoa. Vaikutelma on 
erittäin rauhoittava, Robin Page sanoo. 
S90 Excellence -mallin Lounge -konsepti käsittää kolme mukavaa vaihtoehtoa – mobiilityöaseman, 
joka yhdistää taitettavan työpöydän ja suuren näytön sähköpostien lukemista  tai videoneuvotteluja 
varten, viihdetilan, jossa voit katsoa uusimpia Netflix-sarjoja, sekä rentoutumistilan, jossa voit 
kallistaa istuimen, ottaa kylmän juoman jääkaapista ja nostaa jalat lämmitettävälle tuelle. 
– Me Volvolla teemme asioita eri tavalla. Pyrimme tarjoamaan auton sisätiloissa ylellisen ja 
rauhoittavan elämyksen. Skandinaavisessa muotoilussa on kyse elämänkokemuksen 
parantamisesta, ja sen Volvo tekee parhaiten, toteaa Volvon muotoilujohtaja Thomas Ingenlath. 
Katso video konseptista 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. 
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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). 
 
 
 
 


