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S60 Polestar

V60 Polestar

Silnik

Silnik

POLESTAR

POLESTAR

2.0/367

2.0/367

288 000

292 300

automatyczna 

Geartonic, 8 biegów

automatyczna 

Geartonic, 8 biegów

Skrzynia biegów

Skrzynia biegów

(litr/KM)

(litr/KM)

Cena w zł z VAT

Cena w zł z VAT

Silnik
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Wyposażenie

standardowe
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Bezpieczeństwo

• CITY SAFETY - laserowy czujnik ograniczający ryzyko kolizji (działa do 50 km/h)

• 6 poduszek powietrznych: dla kierowcy i pasażera, dwie poduszki boczne (dwukomorowe), kurtyny powietrzne (IC)

• Autoalarm Volvo Guard z czujnikiem przechyłu oraz ruchu

• DSTC (DYNAMIC STABILITY AND TRACTION CONTROL) - układ kontroli stabilności dynamicznej kontroli trakcji

• SIPS (SIDE IMPACT PROTECTION SYSTEM) system zabezpieczeń przed skutkami uderzeń bocznych

• WHIPS (WHIPLASH PROTECTION SEATING SYSTEM) system zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego

• ABS (ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM) z elektronicznym układem rozdziału sił hamowania (EBD – Electronic Brake Distribution)

• CTC (CORNER TRACKING CONTROL) - kontrola trakcji w zakręcie

• Oświetlenie asekuracyjne Home Safe

• Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc

• EBA (EMERGENCY BRAKE ASSISTANCE) - układ wspomagania nagłego hamowania

• EBL (EMERGENCY BRAKE LIGHTS) - ostrzeganie innych użytkowników drogi o gwałtownym hamowaniu

• RSC (ROLL STABILITY CONTROL) - układ stabilizacji przechyłu

• Hill Start Assist - układ ułatwiający ruszanie pod górę

• Skrętne refl ektory biksenonowe ABL. z wysokociśnieniowym układem oczyszczania lamp układ oczyszczania lamp przednich (wysokociśnieniowy)

• Laminowane szyby boczne

• Szyby boczne w przednich drzwiach z powłoką hydrofobową (WRG)

• (PCC -PERSONAL SECURITY COMMUNICATOR z układem Keyless Drive)

Kluczyk z funkcją informowania o zamknięciu lub otwarciu pojazdu i statusie alarmu z funkcją bezdotykowego otwierania oraz uruchamiania pojazdu

• Czujnik deszczu

• Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera PACOS

• Układ Strat/Stop

• Zdalnie sterowany zamek centralny

• System mocowania fotelika ISOFIX dla zewnętrznych miejsc tylnej kanapy

• Elektrycznie sterowany hamulec postojowy
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System Bezpieczeństwa I obsługiwany przez kamerę zawiera:

System Bezpieczeństwa II obsługiwany przez radar zawiera:

• Funkcja Lane Departure Warninig - ostrzeganie o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu

• Funkcja Lane Keeping Aid - utrzymywanie pasa ruchu 

• Road Sign Info – system rozpoznawania znaków drogowych

• Active High Beam – aktywne światła drogowe

• Collision Warning - ostrzeganie o ryzyku kolizji z funkcją rozpoznawania pieszych bez automatycznego hamowania

• Driver Alert Control – system informowania o zmęczeniu kierowcy

• Ostrzeganie o ryzyku kolizji z rozpoznawaniem pieszych oraz rowerzystów z pełnym automatycznym hamowaniem

• ADAPTIVE CRUISE CONTROL aktywny tempomat

• Queue Assist - wspomaganie jazdy w korkach dla automatycznych skrzyń biegów

• Distance Alert - ostrzeganie o zbyt małym odstępie od poprzedzającego pojazdu

• BLIS - układ monitorujący “martwe pola” widoczności z układem ostrzegającym o zbliżających się obiektach podczas wyjeżdżania tyłem 

(CTA – CROSS TRAFFIC ALERT).
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Komfort

• Układ recyrkulacji powietrza we wnętrzu samochodu

• Przeciwpyłkowy fi ltr powietrza

• Barwione szyby

• Elektrycznie sterowane szyby boczne z przodu i z tyłu, z funkcją opuszczania i domykania

• Podświetlany i zamykany schowek na rękawiczki

• Klimatyzacja sterowana elektronicznie (ECC - ELECTRONIC CLIMATE CONTROL), dwustrefowa

• AQS (AIR QUALITY SYSTEM) system poprawy jakości powietrza w kabinie

• Przednie i tylne czujniki parkowania (PARK ASSIST).

• Kamera cofania

• Dodatkowy pakiet oświetlenia

• Podświetlana, skórzana gałka dźwigni zmiany biegów z aluminiowym wykończeniem POLESTAR.

• Fotel kierowcy z regulowanym podparciem lędźwiowym

• Elektrycznie regulowany fotel kierowcy z pamięcią ustawień

• Elektrycznie regulowany fotel pasażera

• Pakiet Czystego Wnętrza (CZIP) - układ recyrkulacji powietrza, spełniający wymogi Szwedzkiego Stowarzyszenia ds. Astmy i Alergii

• Podgrzewane siedzenia przednie

• Podgrzewane siedzenia tylne
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Funkcjonalność

• 20” obręcze ze stopów lekkich POLESTAR 

z oponami 245/35 R20

• Zaciski 6-tłoczkowe Polestar/Brembo

• Tarcze wentylowane 371x32 mm

• Zawieszenie regulowane opracowane przez fi rmę Öhlins 

we współpracy z Polestarem

• Światła do jazdy dziennej LED

• Komputer pokładowy z komunikatami w języku polskim

• Program kontroli startu

• Wskaźnik temperatury zewnętrznej

• Trójdzielna kanapa tylna (dzielona w proporcjach 40/20/40)

• Gniazdo 12V w tylnej części konsoli centralnej

• Podłokietnik przedni

• Schowek w konsoli centralnej i w przednich drzwiach

• Uchwyty na kubki z przodu

• Lampki do czytania z przodu i z tyłu

• Tempomat

• Elektrycznie regulowane, składane i podgrzewane lusterka 

zewnętrzne (opcja zawiera oświetlenie podłoża w lusterkach)

• Automatycznie przyciemniane lusterko wsteczne z kompasem 

oraz lusterka boczne

• Podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych 

dla kierowcy i pasażera

• Dodatkowe gniazdo elektryczne (12V) w przestrzeni bagażowej

• Wybór ustawienia oporu wspomagania układu kierowniczego 

(3 tryby duży/mały/średni)

• Uchwyt na zakupy w bagażniku

• Prywatna blokada bagażnika

• Przycisk otwarcia wszystkich drzwi po stronie pasażera

• Elektrycznie składane zagłowki tylne

• Elektryczna blokada otwarcia drzwi tylnych 

(POWER CHILD LOCK)

Nadwozie

• Spojler pokrywy bagażnika (dla S60)

• Spojler dachowy (dla V60)

• Przednie spojlery narożne ograniczają przepływ powietrza 

pod samochodem

• Czarne elementy dekoracyjne z tworzywa

• Dyfuzor tylnego zderzaka

• Logo na pokrywie bagażnika Polestar

• Logo na osłonie chłodnicy Polestar

• Osłona chłodnicy wykończona w kolorze czarnym błyszczącym

• Listwy przedniego zderzaka wykończone 

w kolorze czarnym błyszczącym

• Osłony świateł do jazdy dzienne wykończone 

w kolorze czarnym błyszczącym

• Aktywny układ wydechowy Polestar 2,5” z końcówkami 

rur wydechowych o średnicy 3,5”
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• Audio SENSUS CONNECT wraz z PREMIUM SOUND HARMAN 

KARDON 7” kolorowy wyświetlacz LCD 5x130W 12 głośników, 

1 DVD z możliwością odczytu plików MP3 - WMA, 

Dolby ProLogic II**, Dolby Digital 5.0 Cinema Edition, złącze USB, 

zestaw telefoniczny oraz komunikacji bezprzewodowej 

BLUETOOTH, wyszukiwarka, aplikacje oraz radio internetowe

• Nawigacja Sensus, bezpłatna aktualizacja mapy

• 8” Adaptacyjny wyświetlacz cyfrowy zegarow Active TFT

• Sterowanie audio w kierownicy

• Pilot zdalnego sterowania multimediami

Sensus
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Wnętrze

• Tapicerka sportowa Polestar Nubuck/Skóra z czarną podsufi tką

• Wykończenie wnętrza Polestar

• łopatki zmiany biegów

• Sportowe pedały i podstopnica

• Niebieskie elementy kontrastujące

• Czarne dywaniki welurowe ze szwem kontrastowym niebieskim

• kierownica, mieszek dźwigni zmiany biegów obszyte szwem kontrastowym niebieskim

• podświetlana dźwignia zmiany biegów z logiem Polestar
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Wyposażenie

dodatkowe

Kod

399

30

871

501

273

145

781

276

683

Usługa Volvo On Call

Elektrycznie otwierane okno dachowe

Podgrzewana przednia szyba

Tuner radia cyfrowego DAB

Ogrzewanie parkingowe z możliwością 

programowania czasu (zastępuje układ PTC)

Zapalniczka i popielniczki (z przodu i z tyłu) 

System szybkiego ogrzewania wnętrza PTC

Mocowania ISOFIX w przestrzeni na nogi przedniego pasażera

Przygotowanie do radia cyfrowego DAB

4 800

4 800

930

1 550

6 500

110

1 420

110

170

Opis wyposażenia
Cena 

w zł z VAT
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Lakiery

Lakier Rebel Blue

Lakier Bright Silver

1 300

3 900

Cena w zł z VAT

614 Ice White

711 Bright Silver 

619 Rebel Blue

717 Onyx Black

0Lakier Ice White

3 900Lakier Onyx Black

5 400Lakier Bursting Blue
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Dane Techniczne

Kod silnika/oznaczenie

Liczba cylindrów/zaworów

Pojemność (cm3)

Moc maksymalna (KM) / (obr./min)

Max. moment obrotowy (Nm) / (obr./min)

Prędkość max. (km/h)

Skrzynia automatyczna

Czas rozpędzania 0-100 km/h (s)

Skrzynia automatyczna

Rodzaj paliwa

Zużycie paliwa (l/100km)

Cykl miejski (man./aut.)

Cykl pozamiejski (man./aut.)

Cykl mieszany (man./aut.)

Emisja CO
2 
(g/km) średnio

Pojemność bagażnika

B4204T43 (A0)

4/16

1969

367/6000

470/3100÷5000

250

4.7

Benzyna

10.5

6.3

7.8

179

380 l

B4204T43 (A0)

4/16

1969

367/6000

470/3100÷5000

250

4.8

Benzyna

10.8

6.6

8.1

186

430 l

S60 V60

999 954

1484

9162776943

1064 850

4635

1749 978

999 951

1484

9162776943

1064 852

4635

1749 965



UWAGA

Podczas przygotowywania cennika dołożono należytej staranności, aby informacje w nim zawarte były w pełni aktualne. Jednakże niektóre dane

w prezentowanym materiale mogą okazać się nieścisłe ze względu na zmiany dokonane w trakcie produkcji, już po jego wydrukowaniu. Przed złożeniem

zamówienia należy zasięgnąć aktualnej informacji w punkcie dealerskim lub w Volvo Car Poland. Producent zastrzega sobie prawo dokonywania

w dowolnym czasie i bez uprzedzenia zmian cen, kolorów, parametrów technicznych modeli.

•  Cennik i niniejsze informacje nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i są publikowane jedynie dla celów informacyjnych bez żadnej odpowiedzialności 
•  Niniejszy cennik anuluje wszystkie jego poprzednie wersje 
•  Ceny dotyczą samochodów z wyposażeniem standardowym 
•  Ceny i specyfi kacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia 
•  Podane ceny w ZŁ są stałe, niezależne od wahania kursów walut 

Data cennika: 17/07/2017 (NOWE VOLVO S60/V60 Polestar/A/2017) v.1.0




