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Wij zijn Zweeds. Scandinavische ontwerpers vertrekken altijd bij de 
persoon die het object dat ze ontwerpen gaat gebruiken en stellen  
de vraag: “Wat kunnen we doen om het leven van deze persoon te 
verbeteren, te vergemakkelijken of comfortabeler te maken?”

We hebben deze filosofie altijd gehanteerd bij het ontwerpen van onze 
wagens. Terwijl andere constructeurs vertrekken vanuit de technologie 
en pas dan de gebruikers trachten in te passen, ontwerpen wij onze 
wagens rondom u. Wij begrijpen wat u nodig hebt, en gebruiken onze 
technische vaardigheden om uw leven gemakkelijker, beter, veiliger en 
mooier te maken. Eerst de functie, dan pas de vorm. En wanneer je een 
auto van binnen en van buiten ontwerpt met de gebruiker in gedachten, 
dan krijg je vanzelf een wagen die er mooi uitziet. Wij vinden dat kijken 
naar onze wagens - en ermee leven - u dag in dag uit een fantastisch 
gevoel moeten geven.

In onze 86-jarige geschiedenis heeft deze filosofie vele innovaties 
opgeleverd. De driepuntsveiligheidsgordel in uw huidige auto?  
Die hebben wij uitgevonden in 1959. Vandaag hopen we dat ooit elke 
auto uitgerust zal zijn met technologie die de mensen rondom de auto 
beschermt, zoals de voetgangersairbag die we als eerste uitbrachten  
in 2012. 

BIJ VOLVO 
ZETTEN WE MENSEN OP 

DE EERSTE PLAATS.
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Bij design gaat het niet enkel om de vormgeving  
van het koetswerk. Voor ons zijn de details net zo 
belangrijk, omdat zij een dagelijkse invloed hebben 
op hoe je je voelt.  Neem nu onze zetels. In de vroege 
jaren '60 zijn we gaan aankloppen bij een team 
orthopedische chirurgen aan de Chalmers University 
of Technology in Gotenburg. Ze vroegen zich  
af waarom een groep auto-ontwerpers hen wilde 
spreken. Het was de eerste maal dat iemand eraan 
dacht om raad te vragen aan een orthopedisch 
chirurg bij het ontwerpen van een autozetel.  
De ergonomische zetelontwerpen die we zo  
konden ontwikkelen, hebben onze wagens 
wereldwijd beroemd gemaakt door het comfort  
dat ze bieden bij zowel korte als lange afstanden.

Net zoals alle Scandinavische vaklui gebruiken  
wij enkel de beste materialen, zoals het ultrasterke 
staal in onze veiligheidskooien. We verwerken ook 
natuurlijke, authentieke materialen in onze wagens.

In Zweden is vernieuwend en verfijnd design 
dan ook geen luxe, maar een levensfilosofie. 
Het is onze tweede natuur.

IN ZWEDEN IS VERNIEUWEND  
DESIGN GEEN LUXE, MAAR EEN 
LEVENSFILOSOFIE.  
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WE VRAGEN ONS  
VOORTDUREND AF: “WAT ALS?”

VOLVO: INNOVATIE SINDS 1927  |  4

Innovatie staat centraal bij Volvo. Alles wat we doen, is ontworpen met mensen  
in gedachten. En elke innovatie die wij realiseren, is ontworpen om uw leven te 
vereenvoudigen en te verbeteren. We zijn bijzonder trots op onze verwezenlijkingen 
op het vlak van efficiënt energiegebruik, connectiviteit en veiligheid. Die ideeën 
hebben we Drive-E, Sensus en IntelliSafe genoemd. 

Alles wat we doen begint bij mensen en dat is wat ons onderscheidt van de rest. 
Het is de drijvende kracht achter onze innovatie en is gebaseerd op inzicht in hoe 
de echte wereld in elkaar zit. We kijken naar wat echt belangrijk is voor u en gaan 
na hoe we uw leven kunnen vergemakkelijken.

Daarom voel je je in de stad zo veilig in onze wagens. De IntelliSafe-functies 
helpen om zonder stress door drukke stadsstraten te rijden. Ze beschermen niet 
enkel u en uw passagiers, maar ook de voetgangers rondom uw wagen. Dat is 
ook waarom onze interieurs zo flexibel zijn: u kunt ze perfect afstemmen op uw 
passagiers en hun bagage. 

Misschien is het te danken aan onze afkomst. Voor een land met zo weinig inwoners 
heeft Zweden aardig wat creatief talent voortgebracht. Wij weten namelijk dat je 
echte creativiteit enkel bereikt door te geloven in jezelf en door de dingen te doen 
zoals je weet dat ze moeten gebeuren, ongeacht waar de rest mee bezig is.

Sensus is de filosofie achter alle technologieën die u verbinden met uw wagen – en de wereld rondom u.  
Onze elegante oplossingen zijn ontworpen om u informatie, ontspanning en ondersteuning te bieden 
wanneer u die nodig hebt, zodat u moeiteloos en instinctief elk aspect van uw rij-ervaring kunt beheersen  
en personaliseren. We vinden dat je onze wagens moet kunnen besturen zonder gebruiksaanwijzingen. 
Daarom zijn onze besturingssystemen net zo eenvoudig en intuïtief te gebruiken als uw smartphone.  
Wij weten dat u het belangrijk vindt om verbonden te blijven met de wereld. U zult dan ook gecharmeerd  
zijn door ons uitgebreid aanbod entertainment- en navigatie-opties. 

Drive-E is onze alomvattende benadering voor duurzaam rijden. Het is het innovatieve ideeëngoed achter 
een heel gamma technologieën die u meer kracht, een grotere doeltreffendheid en extra rijplezier bieden,  
met respect voor het milieu. Deze denkwijze heeft ons ertoe aangezet om nieuwe, efficiënte en krachtige 
motoren, plug-in hybrides, hoogperformante batterijen, start/stoptechnologie, energierecuperatiesystemen  
en zelfs duurzame productiemethodes te ontwikkelen. Duurzame mobiliteit staat centraal in onze filosofie 
van intelligente, doordachte luxe. Het is de kern van elke Volvo die we maken.

IntelliSafe is onze totaalaanpak voor veilige wagens. IntelliSafe maakt elke rit eenvoudiger, aangenamer en 
minder stresserend. IntelliSafe biedt actieve ondersteuning bij het rijden met vernieuwende technologieën die 
een vlotte en veilige rij-ervaring garanderen. Functies zoals City Safety en Pedestrian Detection scannen de 
directe omgeving en helpen ongevallen te voorkomen zodat u op elk moment de controle behoudt. In elke 
Volvo bent u beschermd door een stalen veiligheidskooi gefabriceerd uit boronstaal en door ons innovatieve 
Side Impact Protection System. Dankzij onze revolutionaire Pedestrian Airbag Technology zijn zelfs de 
mensen rondom u beter beschermd. Veiligheid is immers het handelsmerk van Volvo, en zal dat altijd blijven.
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DE NIEUWE 

XC60

EEN KLASSEVOLLE, URBAN SUV MET 
SUBLIEME RIJPRESTATIES.

Dankzij het revolutionaire chassis rijdt de XC60 niet als een 
torenhoge, topzware SUV, maar voelt hij net zo dynamisch en 
wendbaar aan als een sportief afgeveerde berline. Toch geniet u 
alle voordelen van een hoge wagen in het drukke stadsverkeer. 
De nieuwe koplampen zijn gefocust en vastberaden, en intense 
verticale dagrijlichten werden op de hoeken gepositioneerd 
om de wagen een opvallend uiterlijk geven, zowel in hoogte als 
formaat. 

Binnenin bieden onze nieuwe sportzetels je al het comfort 
dat je van Volvo verwacht. Tegelijkertijd zetten ze u van dij tot 
schouder stevig vast in scherpe bochten. De interactie met  
de wagen werd intuïtiever, expressiever en  personaliseerbaar: 
selecteer de rode Performance-modus op het adaptief digitaal 
dashboard en geniet keer op keer van een fantastische  
rij-ervaring.

UW COMPACTE SUV VOLVO XC60  |  6

Bij uw levensstijl past een SUV. Maar uw hart verlangt een stijlvolle 
rijdersauto. Voor wie met dit dilemma zit, hebben wij de oplossing 
ontworpen: de Volvo XC60. Het is de perfecte wagen voor veeleisende 
bestuurders, of u nu in de stad of daarbuiten op verkenning gaat.  
En nu, dankzij een hele reeks verbeteringen aan de binnen- en 
buitenkant, is deze dynamische en verfijnde SUV nog beter geworden. 

139–249 g CO2/km | 5,3–10,7 l/100 km
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LATEN WE DE LANGE WEG 
NAAR HUIS NEMEN.

DE NIEUWE 

S60

We hebben het aanbod aan chassisinstellingen vergroot 
zodat u úw perfecte rij-ervaring kunt kiezen. Aan de buitenkant 
hebben we onze elegante berline nog krachtiger gemaakt, 
voor een nog betere présence op de weg. Zo kreeg de 
S60 ook meer doelgerichte en vastberaden ogende 
koplampen. In combinatie met een bredere grille, horizontale 
verchroomde spijlen en dagrijlichten, geeft dit de wagen een 

heel expressieve uitstraling. Details zoals de geïntegreerde 
uitlaateindstukken (standaard met bepaalde motoren ofwel als 
accessoire verkrijgbaar) benadrukken zijn sportieve karakter. 
Binnenin biedt ons adaptief digitaal dashboard u een mooie en 
heldere grafische vormgeving, met drie mogelijke instellingen: 
Elegance, Eco en Performance. Zo kunt u de manier waarop u 
informatie ontvangt, afstemmen op uw humeur en rijstijl.

103–231 g CO2/km | 3,9–9,9 l/100 km

UW NIEUWE DYNAMISCHE BERLINE VOLVO S60  |  8

Verkiest u de kleine wegen naar huis boven de autosnelweg?  
Gewoon, om met een glimlach thuis te komen op het einde van  
uw dag? Dan bent u het type rijder dat we voor ogen hadden bij  
het ontwerpen van onze nieuwe S60. Beleef onze intuïtieve,  
natuurlijke rij-ervaring, verpakt in een hedendaags Scandinavisch 
design en voorzien van het legendarische Volvo-comfort.
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DE NIEUWE 

V60

Rijden na zonsondergang wordt veel aangenamer en veiliger 
dankzij onze nieuwe optionele Active High Beam. Voortdurend 
uw grootlicht uitschakelen is niet meer nodig: voortaan kunt u 
het gewoon aan laten staan. Het systeem zorgt er zelf voor dat 
u geen andere bestuurders verblindt doordat het de lichtstraal 
net zoveel als nodig afschermt. Binnen in de auto surft u op 
het internet en zoekt u via Google naar bestemmingen dankzij 

onze optionele Sensus Connected Touch, die het 7-inch 
scherm omvormt tot een geavanceerd touchscreen. Zodra u 
de gewenste bestemming gevonden hebt, schakelt u naadloos 
over naar iGo. Dit geïntegreerd navigatiesysteem loodst u 
naar uw bestemming met eenvoudige visuele en gesproken 
aanwijzingen. Bovendien geven de online 3D-kaarten u een 
duidelijk beeld van hoe uw bestemming er in het echt uitziet.

WAAROM DE KICK VAN HET  
RIJDEN OPGEVEN, ALLEEN OMDAT U EEN  

PAAR SPULLEN MOET VERVOEREN?

108–237 g CO2/km | 4,1–10,2 l/100 km

UW ÉCHT SPORTIEVE BREAK VOLVO V60  |  10

We weten dat uw drukke leven flexibiliteit en ruimte vereist. Maar we 
weten ook dat u daar geen rijplezier voor wilt opofferen. Daarom hebben 
wij de V60 ontworpen, een onvervalst sportieve break. En voor 2013 
biedt onze V60 een nóg verleidelijkere look en weggedrag. Met zijn 
ingenieuze 40/20/40 neerklapbare achterbank vervoert u alles wat u 
nodig hebt. En misschien bent u wel nóg sneller op uw bestemming.
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ECHTE SCANDINAVISCHE LUXE.
ZELFS DE LUCHT IN ONZE 

WAGEN IS GERAFFINEERD.

DE NIEUWE 

S80

In de versies Executive en Inscription baadt uw S80 in 
Scandinavische luxe in de volle betekenis van het woord. 
Volledige zachtlederen bekleding met geventileerde zetels, een 
met leder bekleed instrumentenpaneel en het Inscription Leder/
Dark Walnut-stuur maken elke rit tot een sensuele ervaring. 
Onovertroffen achterbankruimte, royale beenruimte en een 
aangenaam zacht rijcomfort zorgen voor een serene rijomgeving. 

En dankzij onze ergonomische zetels bent u meteen klaar voor 
business of pleasure. Terwijl ons Clean Zone Interior Package 
ervoor zorgt dat zelfs de lucht in uw wagen geraffineerd wordt. 
U komt fris op uw bestemming aan. 

107–231 g CO2/km | 4,1–9,9 l/100 km

UW NIEUWE BUSINESS CLASS VOLVO S80  |  12

Je vliegt business class. Dus wanneer u de auto neemt, eist u hetzelfde 
niveau van stijl en comfort. Met de S80 hebben we een luxesedan 
ontworpen die gesofisticeerde elegantie belichaamt. We hebben  
uw passagiersruimte afgewerkt in verfijnde natuurlijke materialen en  
in de beste Scandinavische designtraditie. Bovendien hebben we  
voor voldoende beenruimte gezorgd. Elk vakkundig uitgewerkt detail  
van uw nieuwe S80 zorgt ervoor dat ú zich goed voelt.
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DE NIEUWE 

V70

Wij zijn er om u het leven te vergemakkelijken. Onze 
gloednieuwe smart seats maken de V70 nog functioneler.  
De achterbank kan neergeklapt worden in drie delen in de 
verhouding 40/20/40, waardoor u de ruimte naar wens kunt 
indelen. De zetels kunnen eenvoudig en met één hand 
neergeklapt worden, zodat u in een handomdraai een vlakke 
laadruimte creëert. Wanneer alle achterzetels neergeklapt zijn, 

bedraagt die in de V70 maar liefst 1.600 liter. We hebben ook 
gezorgd voor meer laadgemak in de vorm van een elektrische 
achterklep die u vanop afstand bedient met uw sleutelhanger. 
Zo kunt u de achterklep van de V70 openen nog voor u bij uw 
auto bent. Ouders zullen ook dol zijn op de geïntegreerde 
stoelverhogers voor kinderen, die u eenvoudig en snel uit de 
achterbank kunt uitklappen.

RUIMTE. 
DE ULTIEME LUXE.

109–237 g CO2/km | 4,2–10,2 l/100 km

EEN FAMILIEBREAK MET GROOTSE ALLURES  VOLVO V70  |  14

Als het op het ontwerp van de perfecte break aankomt, weten we exact 
wat u nodig hebt. Wij ontwerpen namelijk al veelzijdige en flexibele 
breaks sinds 1953, toen we de Volvo Duett op de markt brachten: 
letterlijk twee wagens in één. Zes decennia later zet de nieuwe versie van 
de V70 de lange traditie verder waarbij we vorm en functie combineren 
in een gesofisticeerd, elegant pakket. Ditmaal hebben we een hele 
reeks aanpassingen doorgevoerd, voor een nóg beter resultaat.
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DE NIEUWE  

XC70
Ruige maar gesofisticeerde designaspecten als de 
beschermplaten en de grote bodemvrijheid benadrukken dat 
deze auto kan gaan waar de meeste andere moeten opgeven. 
Dankzij het geavanceerde All-Wheel Drive en de grote 
bodemvrijheid kunt u met gemak ruig terrein aan. 

Nóg ruiger zelfs met de Hill Descent Control: terwijl u  
de heuvel afrijdt, voorziet de XC70 elk wiel van het juiste 
vermogen en remkracht om de helling gecontroleerd af  
te dalen. Het resultaat is een voertuig dat u gedecideerd  
op élke bestemming brengt.

VOOR AVONTURIERS DIE  
HUN EIGEN REGELS VOLGEN 

(ÉN HUN EIGEN WEGEN).

139–248 g CO2/km | 5,3–10,6 l/100 km

UW GERAFFINEERD-RUIGE BREAK  VOLVO XC70  |  16

U bent avontuurlijk aangelegd. Dus hebt u een allround wagen  
nodig die zowel op als naast de weg zijn mannetje staat. Het robuuste, 
maar verfijnde hedendaagse design reflecteert de kracht en de 
mogelijkheden van de XC70. Met zijn gewijzigde, bredere grille met 
een groter logo, nieuwe dagrijverlichting en enkele mat zilverkleurige 
accenten combineert de XC70 een premium uitstraling met een 
krachtige vormgeving.
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DESIGNED AROUND YOU.

VOLVOCARS.BE
Opgelet: sommige gegevens in deze brochure kunnen fouten bevatten als gevolg van wijzigingen in productspecificaties na het drukken. Sommige uitrusting die beschreven of getoond 
wordt, is mogelijk enkel tegen meerprijs verkrijgbaar. Vraag uw Volvo-verdeler naar de meest recente informatie alvorens te bestellen. De producent behoudt zich het recht voor om op elk 
moment prijzen, kleuren, materialen, specificaties en modellen te wijzigen zonder voorafgaande bekendmaking.

V.U. Volvo Cars Belgium, Maatschappelijke zetel: Volvo Cars NV, John Kennedylaan 25, B-9000 Gent – Exploitatiezetel: Volvo Cars Belgium.
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ZES NIEUWE VOLVO-MODELLEN

UW VOLVO

XC60 S60 V60 S80 V70 XC70




