
 

 

XC90 T8 R DESIGN EXCLUSIVE 
 

VC167117 
 

TECHNICAL DATA المواصفات الفنية 

ENGINE DISCRIPTION: 

- T8 2.0L Four Cylinder Turbo & Supercharged 
(Gasoline Plus Electric Engine) 

 المحرك:

  لتر، أربع أسطوانات شحن سوبر توربو T8 0,2فئة  -
 كهربائي( محرك إلى باإلضافة البنزين)

MAX POWER & TORQUE: 

- 407 bhp & 640 Nm                   

 أقصى قوة وعزم:

 متر -نيوتن  640حصانًا، و  400 -

FUEL CONSUMPTION: 

- 7.7L / 100km (mixed) 

 استهالك الوقود:

 )مختلط(كيلومتر  022لتر /  7,7 -

TRANSMISSION: 

- 8 Speed Automatic 

 ناقل الحركة:

 سرعات أتوماتيكي 8 -

  

CONVENIENCE FEATURES مزايا الراحة 

- Adaptive Cruise Control  

- 4-Zone Electronic Climate Control 

- Power Driver & Passenger Seat with Memory and 
Power Lumbar,  

- Power Cushion  

- 7 Seat Interior 

- Panoramic Sunroof with Power Sunshade 

- Auto-Dim Power Side Mirrors 

- Auto Dimming Rear View Mirror 
- Drive mode settings 

- Remote control buttons in steering wheel 

 مثبت سرعة متكيف  -

 مناطق 4تكييف هواء إلكتروني  -

مسند  و ذاكرةمقاعد السائق والراكب الأمامي كهربائية مع  -

 كهربائي لأسفل 

 كهربائية الظهرووسادة -

 مقاعد 7مقصورة  -

 فتحة سقف بانورامية مع ستارة كهربائية واقية من الشمس -

 المرايا الجانبية ذات تعتيم آلي -

 مرآة الرؤية الخلفية بدون إطار مع تعتيم ذاتي -

 القيادة وضعيات ضبط نظام  -

 المقود على متعددة تحكم أزرار  -

  

EXTERIOR FEATURES الميزات الخارجية 

- 22-Inch Double Spoke Matt Black Diamond Cut 
Alloy wheels 

- R-Design grill 

- Park Assist Pilot + Park Assist Front and Rear  

- 360 Degree Camera  

- Power Operated Tailgate 

- Keyless Entry and Drive 

- LED headlights with automatic bending 
- Air Suspension with Drive Mode Settings  

 Double Spoke " فئة بوصة 22 مقاس ألومنيوم عجلات -

Matt Black Diamond Cut " 

 "R-design" فئة أمامي شبك -

 توقف حساسات مع السيارة صف على المساعدة نظام -

 وخلفية أمامية

 درجة 063 محيط في رؤية كاميرا -

 كهربائي خلفي باب -

 زر بضغطة وتشغيل مفتاح بدون دخول -

 آلي انحناء مع LED أمامية مصابيح  -

 القيادة وضعيات إعداد مع هوائي تعليق نظام -

  

UPHOLSTERY FEATURES ميزات الفرش الداخلي 

- Full Leather Interior 
- R-design steering wheel with perforated leather 

 بالكامل  جلد داخلي فرش -

 منقوش نابا بالجلد R-design  من المكسو التوجيه مقود -



 

 

TECH & SOUND النظام الصوتي والتكنولوجيا 

- Premium Sound - Bowers & Wilkins (9" touch 
screen) 

- Bluetooth® Hands-Free 

- USB & Aux Input 

- Sensus Navigation 

- Sensus Connect 

- 12.3-Inch Active TFT Drivers Information Display 
 

 تعمل شاشة) ويلكينز آند باورز - فائق صوتي نظام -

 (بوصة 9 مقاس باللمس

 الأيدي استخدام دون الهاتف على للتحدث بلوتوث نظام -

 إضافي صوت/ USB مقابس -

 Sensus ملاحة نظام -

 كونيكت Sensus نظام -

 بوصة 3220مقاس  TFTشاشة عرض معلومات للسائق  -

SAFETY FEATURES مزايا السلامة والأمان 

- Anti-Theft Alarm & Immobilizer  

- High Beam Assistance  

- Lane Departure Warning 

- Graphical Head Up Display  
- Whiplash & Side Impact Protection 

- ABS / EBA / EBD / HBA / RAB / FBS 

- Pilot Assist 

- Blind Spot Information System 

- Hill start assist 

- Knee airbag driver side 

- SIPS airbags 
- Collision Mitigation Support, front 

 للمحرك ومعّطل إنذار جهاز مع السرقة ضد نظام -

 العالي للشعاع المساعدة نظام -

 المسار عن الانحراف عند التنبيه نظام -

 الأمامي الزجاج على معلومات عرض -

 جانبية وحماية الرقبة إصابات من للحماية رأس مسند -

/ الكبح على المساعدة نظام/للانغلاق مانع مكابح نظام -

 إنارة نظام/ بالجر والتحكم المركبة بثبات التحكم نظام

 للسائق ذكية  معلومات عرض شاشة/ النشط المنعطفات

 بالقيادة والتحكم التوجيه نظام -

 المرئية غير النقاط مراقبة نظام -

 المنحدرات صعود على المساعدة نظام -

 السائق جهة الركبة مستوى على هوائية وسادة -

 جانبية هوائية وسائد  6 -

 الأمامي التصادم تخفيف نظام -

 

Price Now :  أآلن بسعر:  
AED 359,900  009,933 درهم 
Special Offer: : خاص عرض  
0 years Warranty 

0 years Road Side Assistance 

  سنوات ٣ لمدة ضمان

 الطريق لمدة ىخدمة المساعدة عل

سنوات ٣  

*Terms & Conditions Apply  واألحكام الشروط تطبق  
 

 

 

 

 

 

 

Pricing and Specification are Subject to Change without Prior Notice 
 الأسعار والمواصفات عرضة للتغيير من دون إشعار مسبق


