
Stort bagageutrymme

Låg lasthöjd

Rymlig kupé

 Plats för fem personer

Generöst benutrymme

Plats för barnvagnen

 

Hästkrafter 150-405 hk 150-407 hk

Höjd 1427 mm 1475 mm

Längd 4761 mm 4936 mm

Bredd 1850 mm 1890 mm

Bagageutrymme
(liter)

529 l 560 l

Bagageutrymme
(djup x bredd x höjd)

1033x1110x731 mm 1153x1162x759 mm

Max släpvagnsvikt 2000 kg 2200 kg

Säkerhetstest
(Euro NCAP)

5/5 5/5

Provkör en kombi
En kombi är praktisk, rymlig och har plats för hela familjen. Men för att vara säker på vilken

kombimodell som passar dig är det dags för en provkörning. Montera barnstolen, lägg in

resväskan i bagaget och kontrollera att bilen uppfyller dina behov. Både Volvo V60 och V90

finns som laddhybrider. Boka en tid för provkörning och bygg din nya kombi i vår

konfigurator.

Tre generationer, 1 250 000 tillverkade exemplar och Sveriges
mest sålda bil i tjugo år i rad. Varför är kombin så populär och
vad har den betytt för Sverige och Volvo?

Volvo V90 Cross Country är en av de bästa polisbilarna som
testats av Polismyndigheten. Följ med Edit in till »fabriken i
fabriken« och se hur förvandlingen från bil till polisbil går till.

Volvos herrgårdsvagnar har blivit försäljnings succéer och
tidlösa ikoner. På många sätt har de varit Volvos signum i mer
än 60 år. Här är historien från Duett till nya V90.

Läs fler artiklar i Edit 
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Fördelar med kombi

Vad är en kombi?
Kombin har sedan länge varit den självklara familjebilen i Sverige. Med ett förlängt
tak och nedfällbart baksäte är det en bil för dig som värdesätter praktiska
lösningar och hög komfort. Du får ett stort bagageutrymme, en rymlig kupé och
gott om benutrymme för passagerarna där bak. Genom att välja en Volvo V60
eller V90 laddhybrid kan du dessutom minska ditt klimatavtryck och göra din
dagliga pendling på ren eldrift. 
 

 

Volvo V60
Från ca 321 900 kr

- Sportig familjekombi
- Rymligt baksäte

- Lättlastad och smidig

Bygg din Volvo V60 

Mellanstor kombi

Läs mer om Volvo V60 

Volvo V90
Från ca 352 900 kr
- Klassisk kombibil

- Stort baggageutrymme
- Hög komfort

Bygg din Volvo V90 

Stor kombi

Läs mer om Volvo V90 

Jämför kombi

V60 V90

SUV eller kombi?
Resväskor, matkassar, möbler och minst fem passagerare – allt ska få plats och
här står valet mellan SUV och kombi. Bilarna balanserar nytta och funktion med
prestanda och komfort. För att ge dig det bästa av båda världar har vi tagit fram
utrustningsnivån Cross Country för V60 och V90. Det ger dig högre markfrigång,
robusta materialval och fyrhjulsdrift som standard. Behöver du fler sittplatser är
det vår sjusitsiga bil Volvo XC90 som gäller. Testa dig fram och hitta den bil som
passar dig i vår konfigurator.

Bygg din Volvo 

Bil med stort bagageutrymme
Vår största kombi är Volvo V90 med en bagagevolym på 560 liter. För dig som söker en
lite mindre kombi är Volvo V60  – som rymmer 529 liter – ett bra alternativ. Skillnaden
på bagageutrymmet mellan de två kombibilarna är bara 31 liter. Vill du få med dig cyklar,
hundar eller annan utrustning har vi dessutom flera tillbehör som gör det enkelt för dig.

Se alla lasttillbehör 

Kombi och säkerhet
En kombination av aktiva och passiva säkerhetsfunktioner skyddar alla i och utanför
bilen. Våra kombibilar är utrustade med en säkerhetskaross som minskar risken för
skador och IntelliSafe som kan hjälpa till att upptäcka och undvika kollisioner. Det har
gett samtliga Volvos kombimodeller högsta betyg i de omfattande krock- och
säkerhetstester som Euro NCAP genomför, vilket innebär hög säkerhet för både barn
och vuxna. 

Läs mer om säkerhet  Läs om Euro NCAPs test 

VOLVO SELEKT

Bästa begagnade kombin
En begagnad kombi från Volvo Selekt är utvald och certifierad av oss två med års
garanti. Du hittar allt från äldre Volvo V70 och XC70 och den populära halvkombin V40
till våra absolut senaste modeller. En del har rullat som demobilar och andra har rullat
några mil till. Genom att välja Volvo Selekt får du en kombi som både ser ut och känns
som en helt ny bil, men till priset av en begagnad. 

Hitta din bil  Hitta din Volvohandlare 

 Anpassa din kombi som du vill ha den

Bygg din bil 

Boka tid för provkörning hos din Volvohandlare

Hitta din Volvohandlare 

Edit

En svensk klassiker: Volvo V70 Från Volvo V90 Cross Country till polisbil Från Duett till V90

KKKooommmbbbiii fffrrrååånnn VVVooolllvvvooo
KKKooommmbbbiii,,, hhheeerrrrrrgggååårrrdddsssvvvaaagggnnn eeelllllleeerrr ssstttaaatttiiiooonnnsssvvvaaagggnnn... KKKääärrrttt bbbaaarrrnnn

hhhaaarrr mmmååånnngggaaa nnnaaammmnnn oooccchhh eeennn kkkooommmbbbiii fffrrrååånnn VVVooolllvvvooo ääärrr aaalllllltttiiiddd eeetttttt

bbbrrraaa vvvaaalll fffööörrr fffaaammmiiillljjjeeerrr ––– eeelllllleeerrr fffööörrr dddiiiggg sssooommm bbbeeehhhööövvveeerrr eeexxxtttrrraaa

mmmyyyccckkkeeettt lllaaassstttuuutttrrryyymmmmmmeee... VVVååårrraaa kkkooommmbbbiiimmmooodddeeelllllleeerrr tttiiillllllhhhööörrr

mmmaaarrrkkknnnaaadddeeennnsss sssäääkkkrrraaasssttteee oooccchhh ääärrr aaannnpppaaassssssaaadddeee fffööörrr aaatttttt kkklllaaarrraaa

vvvaaarrrdddaaagggeeennnsss aaallllllaaa uuutttmmmaaannniiinnngggaaarrr...

KKoommbbii V90 V70 V60 V40

Bilar
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