VOLVO C70 1998

Mod. år

Bilmodell

Motor

Växellåda

Standardutrustning

1998

C70 2,4T

D5244 T 193 HK
(142 kW) DIN

5-växlad manuell el.
4-stegs automat

Elmanövrerade yttre backspeglar, ”Dynamic” chassi,
elektriska fönsterhissar, fjärrstyrt centrallås, färganpassade
backspeglar, dörrhandtag och stötfångare, alu-fälgar
”Centaurus” 7x16”, låsbara hjulbultar, armstöd mellan fram
stolarna, justerbar ratt i höjd- och längdled, läderklädd ratt,
elektronisk startspärr, BLL – blockerat låsläge, ABS, första
förbandskudde, krockkudde på förarplats, SIPS – sidokolli
sionsskydd, larm, ECC – elektronisk klimatanläggning, kupé
filter, färddator, TRACS.

1998

C70 T5

D5234 T3 240 HK
(176 kW) DIN

5-växlad manuell el.
4-stegs automat

Som C70 T5 dessutom utökad standardutrustning:
”Sport” chassi, alu-fälgar ”Canisto” 7,5x17”.

OBS! Variationer och förändringar av utrustning och tekniska specifikationer kan förekomma.

Utrustningsnivåer

Nyheter

VOLVO C70 1999

Mod. år

Bilmodell

Motor

Växellåda

Standardutrustning

1999

C70 2,4

B5244 S 170 HK
(125 kW) DIN

5-växlad manuell el.
5-stegs automat

Elmanövrerade yttre backspeglar, ”Dynamic” chassi,
elektriska fönsterhissar, fjärrstyrt centrallås, färganpassade
backspeglar, dörrhandtag och stötfångare, alu-fälgar
”Centaurus” 7x16”, låsbara hjulbultar, klädsel ”Epinglé”
textil/läder, 10 högtalare, elantenn, armstöd mellan framstolarna, justerbar ratt i höjd- och längdled, läderklädd ratt,
elektronisk startspärr, BLL – blockerat låsläge, ABS, första
förbandskudde, krockkudde på förarplats, sidokrockkuddar
i framstolar, SIPS – sidokollisionsskydd, WHIPS, bältesförsträckare fram.

1999

C70 2,0T

B5204 T4 163 HK
(120 kW) DIN

5-växlad manuell el.
4-stegs automat

Som C70 2,4. C70 2,0T ersatte C70 2,4 som utgick ur
sortimentet under löpande år.

1999

C70 2,4T

D5244 T 193 HK
(142 kW) DIN

5-växlad manuell el.
4-stegs automat

Som C70 2,0T dessutom utökad standardutrustning:
Läderklädsel, stereo SC-805 med RDS-radio, CD-spelare/
kasettbandspelare samt förstärkare på 4x60 W, larm
Volvo Guard, STC – antispinnsystem, ECC – elektronisk
klimatanläggning.

1999

C70 T5

D5234 T3 240 HK
(176 kW) DIN

5-växlad manuell el.
4-stegs automat

Som C70 2,0T dessutom utökad standardutrustning:
”Sport” chassi, alu-fälgar ”Canisto” 7,5x17”, läderklädsel,
stereo SC-805 med RDS-radio, CD-spelare/kasettband
spelare samt förstärkare på 4x60 W, larm Volvo Guard,
STC – antispinnsystem, ECC – elektronisk klimatanläggning.

OBS! Variationer och förändringar av utrustning och tekniska specifikationer kan förekomma.

Utrustningsnivåer

Nyheter
Nya motorer: 2,4 170 hk som
under löpande år ersätts med
2,0T 163 hk.
ECC, larm, stereo, STC och
läderklädsel, standard på 2,4T
och T5.

VOLVO C70 2000

Mod. år

Bilmodell

Motor

Växellåda

Standardutrustning

2000

C70 2,0T
Coupé

B5204 T4 163 HK
(120 kW) DIN

5-växlad manuell el.
5-stegs automat

Elmanövrerade yttre backspeglar, ”Dynamic” chassi (coupé),
elektriska fönsterhissar, fjärrstyrt centrallås, färganpassade
backspeglar, dörrhandtag och stötfångare, alu-fälgar
”Centaurus” 7x16”, låsbara hjulbultar, klädsel ”Epinglé”
textil/läder, panelinlägg ”Aluminium”, 10 högtalare, elantenn,
armstöd mellan framstolarna, justerbar ratt i höjd- och
längdled, sportratt och växelspaksknopp i grått läder,
elektronisk startspärr, BLL – blockerat låsläge, ABS, första
förbandskudde, krockkudde på förarplats, ROPS – rundslagningsskydd (Cab), sidokrockkuddar i framstolar,
SIPS – sidokollisionsskydd, WHIPS, bältesförsträckare fram.

2000

C70 2,4T
Coupé/Cabriolet

D5244 T 193 HK
(142 kW) DIN

5-växlad manuell el.
5-stegs automat

Som C70 2,0T dessutom utökad standardutrustning:
”Comfort” chassi (cab), mugghållare i armstöd, läderklädsel,
stereo SC-805 med RDS-radio, CD-spelare/kasettbandspelare samt förstärkare på 4x60 W, larm Volvo Guard,
STC – antispinnsystem, ECC – elektronisk klimatanläggning.

2000

C70 T5
Coupé

D5234 T3 240 HK
(180 kW) DIN

5-växlad manuell el.
5-stegs automat

Som C70 2,0T dessutom utökad standardutrustning:
”Sport” chassi, Alu-fälgar ”Canisto” 7,5x17”, läderklädsel,
mugghållare i armstöd, stereo SC-805 med RDS-radio,
CD-spelare/kasettbandspelare samt förstärkare på 4x60 W,
larm Volvo Guard, STC – antispinnsystem, ECC – elektronisk
klimatanläggning.

OBS! Variationer och förändringar av utrustning och tekniska specifikationer kan förekomma.

Utrustningsnivåer

Nyheter
C70 Cabriolet introduceras med
2,4T.

VOLVO C70 2001

Mod. år

Bilmodell

Motor

Växellåda

Standardutrustning

2001

C70 2,0T
Coupé/Cabriolet

B5204 T4 163 HK
(120 kW) DIN

5-växlad manuell el.
5-stegs automat

Elmanövrerade yttre backspeglar, ”Comfort” chassi (cab)
och ”Dynamic” chassi (coupé), elektriska fönsterhissar,
fjärrstyrt centrallås, färganpassade backspeglar, dörrhandtag
och stötfångare, alu-fälgar ”Centaurus” 7x16”, låsbara hjul
bultar, klädsel ”Epinglé” textil/läder, panelinlägg ”Aluminium”,
10 högtalare, elantenn, armstöd mellan framstolarna, justerbar
ratt i höjd- och längdled, läderklädd sportratt, sidokrockkudde
i framstolarna, elektronisk startspärr, BLL – blockerat låsläge,
ABS, första förbandskudde, krockkudde på förarplats,
ROPS – rundslagningsskydd (Cab), sidokrockkuddar i
framstolar, SIPS – sidokollisionsskydd, WHIPS, bältesförsträckare fram.

2001

C70 2,4T
Coupé/Cabriolet

D5244 T 193 HK
(142 kW) DIN

5-växlad manuell el.
5-stegs automat

Som C70 2,0T dessutom utökad standardutrustning:
Färddator, konstantfarthållare, panelinlägg ”Aluminium”,
läderklädsel, mugghållare i armstöd, stereo SC-805 med
RDS-radio CD-spelare/kasettbandspelare samt förstärkare
på 4x60 W, larm Volvo Guard, ECC – elektronisk klimatanläggning, kupéfilter, STC – antispinnsystem.

2001

C70 T5
Coupé/Cabriolet

D5234 T3 240 HK
(180 kW) DIN

5-växlad manuell el.
5-stegs automat

Som C70 2,0T dessutom utökad standardutrustning:
”Dynamic” chassi (cab) och ”Sport” chassi (coupé), Alu-fälgar
”Canisto” 7,5x17”, färddator, konstantfarthållare, panelinlägg
”Aluminium”, läderklädsel, mugghållare i armstöd, stereo
SC-805 med RDS-radio CD-spelare/kasettbandspelare
samt förstärkare på 4x60 W, larm Volvo Guard, ECC –
elektronisk klimatanläggning, kupéfilter, STC – antispinn
system.

OBS! Variationer och förändringar av utrustning och tekniska specifikationer kan förekomma.

Utrustningsnivåer

Nyheter
C70 Cab med nya motorer
2,0T och T5.

VOLVO C70 2002

Mod. år

Bilmodell

Motor

Växellåda

2002

C70 2,0T
Coupé/Cabriolet

B5204 T4 163 HK
(120 kW) DIN

5-växlad manuell el.
5-stegs automat

Standardutrustning
Elmanövrerade yttre backspeglar, ”Comfort” chassi (cab)
och ”Dynamic” chassi (coupé), kromad grill, elektriska
fönsterhissar, fjärrstyrt centrallås, färganpassade backspeglar,
dörrhandtag och stötfångare, alu-fälgar ”Centaurus” 7x16”,
mugghållare i armstöd, låsbara hjulbultar, läderklädsel, panelinlägg ”Grafit”, 10 högtalare, elantenn, armstöd mellan framstolarna, justerbar ratt i höjd- och längdled, läderklädd ratt,
sidokrockkudde i framstolarna, elektronisk startspärr, BLL –
blockerat låsläge, ABS, krockkudde på förarplats, ROPS –
rundslagningsskydd (Cab), sidokrockkuddar i framstolar,
SIPS – sidokollisionsskydd, WHIPS, bältesförsträckare fram,
ECC – elektronisk klimatanläggning, kupéfilter, svart sufflett.

2002

C70 2,4T
Coupé/Cabriolet

D5244 T 193 HK
(142 kW) DIN

5-växlad manuell el.
5-stegs automat

Som C70 2,0T dessutom utökad standardutrustning:
Färddator, konstantfarthållare, panelinlägg ”Aluminium”,
stereo SC-805 med RDS-radio CD-spelare/kasettbandspelare samt förstärkare på 4x60 W, läderklädd sportratt,
larm Volvo Guard, kupéfilter, svartrutig grill, STC – antispinnsystem.

2002

C70 T5
Coupé/Cabriolet

D5234 T3 240 HK
(180 kW) DIN

5-växlad manuell el.
5-stegs automat

Som C70 2,0T dessutom utökad standardutrustning:
”Dynamic” chassi (cab) och ”Sport” chassi (coupé), Alu-fälgar
”Canisto” 7,5x17”, färddator, konstantfarthållare, panelin
lägg ”Aluminium” stereo SC-805 med RDS-radio CDspelare/kasettbandspelare samt förstärkare på 4x60 W,
läderklädd sportratt, larm Volvo Guard, kupéfilter, svartrutig
grill, STC – antispinnsystem.

OBS! Variationer och förändringar av utrustning och tekniska specifikationer kan förekomma.

Utrustningsnivåer

Nyheter
Färddator, växelspaksknopp i
läder, panelinlägg i aluminium
standard i 2,4T och T5.
Sista året som Coupé..

VOLVO C70 2003

Mod. år

Bilmodell

Motor

Växellåda

2003

C70 Cab 2,0T

B5204 T4 163 HK
(120 kW) DIN

5-växlad manuell el.
5-stegs automat

Standardutrustning
Elmanövrerade yttre backspeglar, ”Comfort” chassi, elektriska
fönsterhissar, fjärrstyrt centrallås, färganpassade backspeglar,
dörrhandtag och stötfångare, alu-fälgar ”Ceres” 7x16”, lås
bara hjulbultar, konstantfarthållare, klädsel och panelinlägg
läder och grafit, 10 högtalare, elantenn, armstöd mellan
framstolarna, justerbar ratt i höjd- och längdled, läderklädd
ratt, sidokrockkudde i framstolarna, elektronisk startspärr,
BLL – blockerat låsläge, ABS, krockkudde på förarplats,
ROPS – rundslagningsskydd, sidokrockkuddar i framstolar,
SIPS – sidokollisionsskydd, STC – antispinnsystem, WHIPS,
bältesförsträckare, ECC – elektronisk klimatanläggning,
kupéfilter, svart sufflett.

2003

C70 Cab 2,4T

D5244 T7 196 HK
(142 kW) DIN

5-växlad manuell el.
5-stegs automat

Som C70 Cab 2,0T dessutom utökad standardutrustning:
Färddator, konstantfarthållare, klädsel och panelinlägg
läder och aluminium, växelspaksknopp i läder, stereo SC805 med RDS-radio CD-spelare/kasettbandspelare samt
förstärkare på 4x60 W, läderklädd sportratt, larm Volvo
Guard, första förbandskudde, kupéfilter.

2003

C70 Cab T5

D5234 T3 245 HK
(180 kW) DIN

5-växlad manuell el.
5-stegs automat

Som C70 Cab 2,0T dessutom utökad standardutrustning:
”Dynamic” chassi, Alu-fälgar ”Cratos” 7,5x17”, färddator,
konstantfarthållare, växelspaksknopp i läder, stereo SC805 med RDS-radio CD-spelare/kasettbandspelare samt
förstärkare på 4x60 W, läderklädd sportratt, larm Volvo
Guard, första förbandskudde, kupéfilter.

OBS! Variationer och förändringar av utrustning och tekniska specifikationer kan förekomma.

Utrustningsnivåer

Nyheter
2,4T uppgraderad till 196 hk.
T5 uppgraderad till 245 hk.
Coupén utgått.
Ny grill, nya fälgar, nya baklampor,
nytt högt bromsljus (vitt), nya
strålkastare i klarglas.

VOLVO C70 2004 OCH 2005

Mod. år

Bilmodell

Motor

Växellåda

2004

C70 Cab 2,0T

B5204 T4 163 HK
(120 kW) DIN

5-växlad manuell el.
5-stegs automat

Standardutrustning
Elmanövrerade yttre backspeglar, ”Comfort” chassi, elektriska
fönsterhissar, fjärrstyrt centrallås, färganpassade backspeglar,
dörrhandtag och stötfångare, alu-fälgar ”Ceres” 7x16”, lås
bara hjulbultar, konstantfarthållare, klädsel och panelinlägg
läder och grafit, 10 högtalare, elantenn, armstöd mellan
framstolarna, justerbar ratt i höjd- och längdled, läderklädd
ratt, sidokrockkudde i framstolarna, elektronisk startspärr,
BLL – blockerat låsläge, ABS, krockkudde på förarplats,
ROPS – rundslagningsskydd, sidokrockkuddar i framstolar,
SIPS – sidokollisionsskydd, STC – antispinnsystem, WHIPS,
bältesförsträckare, klimatanläggning ECC – elektronisk
klimatanläggning, kupéfilter, svart sufflett.

2004

C70 Cab 2,4T

D5244 T7 200 HK
(147 kW) DIN

5-växlad manuell el.
5-stegs automat

Som C70 Cab 2,0T dessutom utökad standardutrustning:
Färddator, konstantfarthållare, klädsel och panelinlägg
läder och aluminium, växelspaksknopp i läder, stereo SC805 med RDS-radio CD-spelare/kasettbandspelare samt
förstärkare på 4x60 W, läderklädd sportratt, larm Volvo
Guard, första förbandskudde, kupéfilter.

2004

C70 Cab T5

D5234 T3 245 HK
(180 kW) DIN

5-växlad manuell el.
5-stegs automat

Som C70 Cab 2,0T dessutom utökad standardutrustning:
”Dynamic” chassi, Alu-fälgar ”Cratos” 7,5x17”, färddator,
konstantfarthållare, växelspaksknopp i läder, stereo SC805 med RDS-radio CD-spelare/kasettbandspelare samt
förstärkare på 4x60 W, läderklädd sportratt, larm Volvo
Guard, första förbandskudde, kupéfilter.

OBS! Variationer och förändringar av utrustning och tekniska specifikationer kan förekomma.

Utrustningsnivåer

Nyheter
2,4T uppgraderad till 200 hk.
Ny aktivitetsbil ”Special Edition
2,4T” Titaniumgrå metallic, soft
läder, färg: Toscana Tan.
17” Otrerafälg, aluminiuminlägg,
svart suflett, ”Executive” mattor.
Produktionen upphörde v10
2005.

