
           Volvo XC90 D5 AWD         

 

 

TECHNICKÉ INFO 
CENY 

Cena modelu od (€ s DPH) 50 000 

Cena testovanej motorizácie od (€ s DPH) 50 000 

Cena testovanej verzie (€ s DPH) 83 620 

POISTENIE (€ s DPH) Kooperativa a.s. 

Havarijné (5% spoluúčasť min. 133€) 2420 

Povinné zmluvné (so 60% bonusom) 364 

Registračný poplatok (€ s DPH) 1157 

MOTOR 

Typ vznetový, 2x turbo 

Počet valcov/ventilov 4/16 

Zdvihový objem (cm3) 1969 

Vŕtanie x zdvih (mm) 93,2 x 82,0 

Stupeň kompresie - 

Max. výkon kW(k) ot min-1 165(225)/4000 

Max. krút. moment (Nm/ot min-1) 470/1750-2500 

Pohon všetkých kolies (100:0 do 50:50) 

Prevodovka 8-st. automat 

PODVOZOK 

Predná náprava - 

Zadná náprava Vzduchové pruženie 

Riadenie s el. posilňovač a variabilným účinkom 

Priemer otáčania (m) 12,6 

Brzdy vpredu kotúčové chladené 

vzadu Kotúčové chladené  

Pneumatiky 275/45 R20 

KAROSÉRIA 

Typ karosérie SUV, 5 + 2 miestna 

Dĺžka - šírka - výška (mm) 4950 - 1958 – 1775 

Rázvor (mm) 2984 

Rozchod kolies vpredu/vzadu (mm) -/- 

Svetlá výška (mm) 215-265 

Objem batožinového priestoru / s rezervou (l) 705/1947 

Objem palivovej nádrže benzín(l) 71 

Pohotovostná hmotnosť (kg) 1965 

Užitočná hmotnosť (kg) 648 

Celková hmotnosť (kg) 2750 

VNÚTORNÉ ROZMERY (mm) 

Pre cestujúcich vpredu 

Vzdialenosť plynový pedál - operadlo sedadla 980 

Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1543 

Vnútorná šírka minimum 1445 

Vzdialenosť sedák - strop min./max. 961/1000 

Vzdialenosť podlaha - sedák min./max. 340/359 
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Pre cestujúcich vzadu 2. rad sedadiel 

Vzdialenosť predné operadlo - zadné operadlo 850-740 

Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1525 

Vnútorná šírka minimum 1415 

Vzdialenosť sedák - strop 925 

Vzdialenosť podlaha - sedák 365 

Pre cestujúcich vzadu 3. rad sedadiel 

Vzdialenosť predné operadlo - zadné operadlo 586-696 

Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1335 

Vnútorná šírka minimum 1113 

Vzdialenosť sedák - strop 860 

Vzdialenosť podlaha - sedák 360 

Dĺžka predný sedák 490-535 

Dĺžka zadný sedák krajný/stredný 465/415 

Dĺžka zadný sedák 3. rad 380 

Priestor pre chodidla vzadu pod pred. sedákmi áno 

JAZDNÉ VÝKONY A SPOTREBA 

Udávané (výrobca) 

Zrýchlenie z 0-100 km/h 7,8 

Maximálna rýchlosť (km/h) 220 

Spotreba mesto (l/100 km) - 

Spotreba mimo mesta (l/100 km) - 

Kombinovaná spotreba (l/100 km) 5,8 

Emisie CO2 (kg.km-1) 152 / EU6 

Namerané 

Zrýchlenie z 0 - 100 km/h 8,3 

Spotreba v teste pri 90km/h (l/100 km) 6,1 

Spotreba v teste pri 130km/h (l/100 km) 8,1 

Spotreba v teste mesto (l/100 km) 8,7 

Spotreba v teste priemer (l/100 km) 7,8 

CELKOVÉ NÁKLADY 

Bez straty hodnoty vozidla (servisné náklady + PHM + zákonná poistka + poistné + pneumatiky) 

1. rok pri najazdení 15.000 km 5169 

1. rok pri najazdení 30.000 km 6698 

2. rok pri najazdení 30.000 km 9477 

2. rok pri najazdení 60.000 km 12 784 

3. rok pri najazdení 45.000 km 13 782 

3. rok pri najazdení 90.000 km 19 068 

So stratou hodnoty vozidla (servisné náklady + PHM + zákonná poistka + poistné + pneumatiky + reg. popl. + 
strata hodnoty) 

1. rok pri najazdení 15.000 km 23 789 

1. rok pri najazdení 30.000 km 25 318 

2. rok pri najazdení 30.000 km 38 097 

2. rok pri najazdení 60.000 km 41 404 

3. rok pri najazdení 45.000 km 46 902 

3. rok pri najazdení 90.000 km 52 188 

Cena PHM diesel (€/liter) 1,100 

Normohodina (€ s DPH) 80 

Gar. kontroly (km) 30 000 / 1 rok  

Výmena oleja (km) 34 000 / 1 rok 

CENY NÁHRAD. DIELCOV (€ s DPH) 

Predná kapota 967 

Predný blatník 481 

Svetlomet. + smerovka (hal.) 816 

Svetlomet. + smerovka (LED) 1660 



Spätné zrkadlo el. 462 

Predný nárazník 931 

Predný tlmič 260 

Predné brzdové platničky 128 

Predné tyčky stabilizátora 172 

Predná žiarovka 17 

ZÁRUKA (roky) 

Prehrdzavenie karosérie 12 

Lak 2 

Na celé auto 2 

Motor a mechanické časti 2 

PREDPOKLADANÉ CENY (€ s DPH) 

Po 1. roku 30.000 km 65 000 

Po 2. roku 60.000 km 55 000 

Po 3. roku 90.000 km 45 000 

 

 

 

VÝBAVA 
Výbava Inscription: 8-st. automat, ventilované kožené sedadlá, navigácia + Bowers Wilkins, audiosystém + 
parkovací pilot (3300€), adaptívny (1850€), el. nast. sedadlá (420€), vyhriev. Sedadla (220€), panoram. strecha + 
Head-Up displej + zad. park. kamera (2930€), 360 st. pohlad zhora (600€), vzduchové pruženie + akt. pruženie 
(2580€), 4-zón.aut. klíma (660€), 7-miest (1500€), metalíza lak zlatý (960€) 

 

 

 

KONKURENCIA 
Typ auta Audi Q7 Sport 3.0TDI quattro S Mercedes-Benz GLE 350d 4MATIC 

Objem (cm3) 2967 2996 

Valce 6 6 

Max. výkon kW(k)/ot.min-1 160(218)/3250-4750 190(258)/3400 

Max. krút. moment (N.m/min) 500/1250-3000 620/1600 

Max. rýchlosť (km/h) 216 225 

Zrýchlenie z 0-100 km/h (s) 7,1 7,1 

Prevodovka 8A 9A  

Komb. spotreba (l/100 km) 5,5 6,6 

Batožinový priestor (l) 775 690 

Cena motorizácie od (€) 54 083,- 61 560,- 

 

 

 

PLUSY MÍNUSY 
PLUSY 
atraktívny vzhľad exteriéru a interiéru 

luxusne a vzdušne pôsobiaci  interiér  

variabilita - posuvné sedadlá a polohovateľné operadlá v 2. rade  



objem kufra 

na daný typ vozidla veľmi slušná úroveň ovládateľnosti  

postačujúce jazdné výkony  

nízka spotreba na daný typ  vozidla 

pokrokové ovládanie infotaimentu na spôsob „iPadu“  

spolupráca agregátu s 8-st. automatom  

výbava test. modelu (vzduchové pruženie + aktívne tlmiče, Bowers & Wilkins audiosystém parkovací pilot...) 

3.rad sedadiel - napriek tomu že je „doplnkový“ ponúka pre pasažierov do cca 1,75 m relatívne postačujúce podmienky 
na prepravu 

kvalitný audiosystém Bowers & Wilkins (voľba zvuku „koncertná hala“, „štúdio“...) 

MÍNUSY 
relatívne vyššia cena testovaného modelu  

citeľnejší prenos rázov od podvozku pri prejazde po ostrých priečnych nerovnostiach aj v režime komfort  

krátke a úzke sedáky v druhom rade sedadiel – očakávali sme pohodlnejší posed 

v ponuke chýba 6V motor, tak ako u konkurencie  

podpriemerná hodnota brodivosti 450 mm (Audi 535 mm, MB GLE 600 mm, Range Rover 850 mm) 

absencia centrálneho ovládača na spôsob iDrive, MMI 

v porovnaní s konkurenciou menšia palivová nadrž 

 


