
Động Cơ B5 Mild Hybrid 250 HP

Động cơ B5 Mild Hybrid với dung tích 2.0L tăng áp kết hợp pin 48 
Volt cho công suất 250 mã lực vừa cải thiện mức tiêu hao nhiên liệu 
vừa giúp xe vận hành mượt mà, êm ái.

Drive Mode 5 Tùy Chọn Tinh Chỉnh Theo Sở Thích Cá Nhân 

Tùy chọn 5 chế độ lái: Comfort, Eco, Dynamic, Off-Road, Individual 
can thiệp chi tiết tới hệ thống vận hành động cơ, dẫn động, phuộc treo, 
vô-lăng, điều hòa và điều tiết nhiên liệu. Giúp bạn có thể tinh chỉnh tỉ 
mỉ nhất theo sở thích cá nhân.

Phanh Tái Tạo Năng Lượng

Phanh tái tạo năng lượng là hệ thống có khả năng biến nguồn năng 
lượng lãng phí mỗi khi phanh/thắng xe, trở thành năng lượng sạc 
lại pin 48V hỗ trợ vận hành tiết kiệm hơn.

Dẫn Động 4 Bánh Toàn Thời Gian AWD 

Hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD kết hợp với Instant 
Traction™ mang đến cho bạn lợi thế bằng cách tăng độ ổn định và 
độ bám đường khi lái xe trên mọi loại bề mặt đường và trong mọi 
điều kiện thời tiết.

Chức Năng Off-Road (Hỗ trợ đổ đèo)

Hỗ trợ đổ đèo giúp bạn điều khiển xe khi đi trên các đoạn đường dốc 
cao, gồ ghề và trơn trượt.  Hệ thống kích hoạt sẽ can thiệp riêng từng 
bánh xe bằng phanh động cơ giúp bạn duy trì vận tốc thấp từ 8 đến 
40 km/h.



Vượt qua đường chân trời. Công nghệ tiên tiến của chiếc V60 Cross Country 
đưa bạn đi xa hơn và khám phá những cung đường mới. Cho dù bạn phiêu lưu 
mạo hiểm đến bất kỳ đâu, hệ thống hỗ trợ người lái và dẫn động AWD tiên tiến 
sẽ mang đến cho bạn trải nghiệm lái xe linh hoạt, đáp ứng mọi cung đường.

Phong trần mà tinh tế - phong cách thiết kế Bắc Âu đẹp ngỡ ngàng ở nơi đô hội 
hay giữa chốn thiên nhiên.



Sạc Không Dây (Wireless Charge) & Kết Nối Bluetooth,
Apple Car Play & Android Auto

Không phải bận tâm về dây sạc nữa! Ngăn để điện thoại tích hợp chức 
năng sạc nhanh không dây, tinh giản và hiện đại.

Ghế Da Nappa Thông Lưng & Sưởi Hàng Ghế Trước

Da Fine Nappa mang đến cho chiếc ghế cảm giác sang trọng. Chức năng thông gió lưng và sưởi của hàng ghế trước mang đến sự thoải mái ngay 
lập tức. Bạn có thể điều chỉnh ba mức sưởi và thổi mát bằng màn hình cảm ứng trung tâm.

Âm Thanh Bowers & Wilkins Với 4 Tuỳ Chỉnh Sống Động
Nhắc đến B&W là nhắc đến hãng sản xuất thiết bị âm thanh hàng đầu 
thế giới đến từ Anh Quốc, với khả năng truyền tải chất âm trung thực, 
mạnh mẽ và đầy chi tiết. Hệ thống 15 loa cao cấp cho tổng công suất 
1100W với nhiều chế độ Studio, Concert Hall, Jazz Club và Individual 
Mode sẽ mang đến một trải nghiệm không gian âm nhạc hoàn mỹ.  

Mặt Ca-Lăng Cross Country & Đèn Thor’s Hammer 
Full-Led Active High Beam 
 
Hệ thống đèn LED tiên tiến tạo hình búa Thor với công nghệ Active High 
Beam thích ứng điều chỉnh mọi góc lái, đáp ứng ánh sáng để đảm bảo 
an toàn, giúp tăng tối đa tầm nhìn của bạn mà không làm chói mắt người 
khác nhờ vào việc liên tục điều chỉnh mẫu hình chiếu sáng.

Cửa Sổ Trời Toàn Cảnh & Cửa Kính Nhiều Lớp Sẫm Màu       

Cửa sổ trời toàn cảnh vận hành bằng điện của chúng tôi tạo thêm một trải 
nghiệm tuyệt vời về độ thoáng và ánh sáng trong chiếc Volvo của bạn. Kính 
phiến phủ màu sẫm giúp tăng thêm sự thoải mái và sự an toàn cho bạn.



VOLVO V60 B5 AWD CROSS COUNTRY

Màu Ngoại Thất

723 Denim Blue

726 Birch Light717 Onyx Black

707 Crystal White614 Ice White 711 Bright Silver

728 Thunder Grey

019 Black Stone

724 Pine Grey

Nội & Ngoại Thất

Màn hình cảm ứng trung tâm SENSUS 9.7 inch tích hợp Apple CarPlay / Android Auto

Điều hòa không khí 4 vùng riêng biệt

Hệ thống lọc không khí Clean Zone

Ghế bọc da Nappa đục lỗ thông gió làm mát và sưởi hàng ghế trước 

Bộ nhớ vị trí cho hàng ghế trước

Chìa khóa thông minh

Nội thất ốp gỗ 

Cần số điện tử 

Tay lái bọc da, 3 chấu, tích hợp cụm điều khiển đa chức năng

Táp-lô và ốp cửa bọc da cao cấp

Mâm 18 inch 5 chấu đúc hợp kim nhôm nguyên khối

Bảng đồng hồ thông số kỹ thuật 12 inch sau tay lái

Hệ thống âm thanh Bowers & Wilkins 15 loa – 1100W

Đèn pha Thor’s Hammer Full-LED Active High Beam

5 chế độ lái : Eco, Comfort, Dynamic, Off-road, Individual

725 Fusion Red

Hệ Thống An Toàn Thông Minh

Hệ thống an toàn chủ động

Hệ thống hỗ trợ lái nâng cao

Hệ thống kiểm soát hành trình chủ động

Hệ thống nhận diện thông tin biển báo giao thông

Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường

Hệ thống cảnh báo di chuyển cắt ngang

Cảnh báo va chạm phía sau

Vô-lăng trợ lực điện theo vận tốc

Camera toàn cảnh

Chế độ hỗ trợ đỗ xe bán tự động

Kính cường lực nhiều lớp

Hệ thống hỗ trợ xuống dốc

 IntelliSafe

CitySafety

Pilot Assist

Adaptive Cruise Control

Road Sign Information

Lane Keeping Aid

Cross Traffic Alert

Rear Collision Warning

Speed-Dependent Steering Force

Camera 360o

Park In/Park Out

Laminated Glass

Hill Descent Control

Thông Số Kỹ Thuật

Động cơ

Dung tích 

Dẫn động

Công suất cực đại

Moment xoắn cực đại

Thời gian tăng tốc (0-100km/h)

Hộp số

Dung tích bình nhiên liệu

Số chỗ ngồi

Kích thước

Chiều dài cơ sở

Thể tích khoang hành lý

Xăng I4 2.0 Mild Hybrid Turbocharge 

1.969 cc 

AWD (4 bánh toàn thời gian)

250 HP (184kW) tại 5.400 vòng/phút 

350 Nm tại 1.800-4.800 vòng/phút 

6.6 giây

Tự động 8 cấp Geartronic

60 lít

5 chỗ

4.784 x 1.916 x 1.504 mm

2.875 mm

658 lít



Thông số kỹ thuật và tính năng của sản phẩm có thể được nhà sản xuất thay đổi, cập nhật tại mọi thời điểm.
Vui lòng liên hệ với Đại lý Volvo uỷ quyền gần nhất (hoặc hotline 1800-585834) để được cung cấp thông tin chính xác.

NHÀ NHẬP KHẨU CHÍNH HÃNG
SWEDEN AUTO
Tầng 21, Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline: 1800 58 58 34

TRUNG TÂM TRƯNG BÀY & BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
VOLVO CAR HÀ NỘI - 7-9 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội - Hotline: 0971 11 77 99
VOLVO CAR ĐÀ NẴNG - 02 Nguyễn Hữu Thọ, Hải Châu, Đà Nẵng - Hotline: 0905 92 25 55
VOLVO CAR SÀI GÒN - 340 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP.HCM - Hotline: 0901 69 86 68volvocars.com

VOLVO CAR VIETNAM



Dòng xe năng động cho những người yêu thích phiêu lưu 
và trân trọng nét đẹp của mọi điểm đến

V60 B5 AWD Cross country
250HP

NHẸ LƯỚT TRÊN ĐƯỜNG XA VẠN DẶM


