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Upozornění: Z důvodu možných změn technických parametrů provedených v době tisku tohoto dokumentu nemusí některé z informací uvedených v tomto letáku odpovídat skutečnosti. Před objednáním vozu si prosím 
vyžádejte od svého autorizovaného dealera Volvo aktuální informace. Výrobce si vyhrazuje právo provádět kdykoliv bez předchozího upozornění změny v cenách, barvách, materiálech, technických údajích a modelech. 

Příslušenství pro Volvo S60 
& Volvo S60 Cross Country



Sada pro stylové provedení exteriéru. Tato stylová sada zahrnující spodní kryt předního nárazníku, vnější dekorativní lišty prahů a spodní kryt zadního nárazníku se dvěma integrovanými 
koncovkami výfuku podtrhuje dynamickou eleganci Vašeho Volva. Sada příslušenství je dostupná ve stříbrném provedení Matte Silver a v šedém provedení Iron Stone.

Od 36 797,- Kč

VYTVOŘTE SI SVÉ VLASTNÍ VOLVO S60.

Vytvořte si Volvo S60, které bude perfektně souznít s Vaším živo-

tem. Pro tento účel je Vám k dispozici příslušenství Volvo navržené 

pro Vás a Váš vůz. Například prostřednictvím naší sady stylového 

příslušenství pro exteriér můžete podtrhnout dynamický charakter 

svého sportovního sedanu. Mimo to v naší nabídce najdete celou 

řadu chytrých řešení, která přispějí k Vašemu vyššímu pohodlí, 

poskytnou Vám kontrolu nad situací a pomohou celé posádce užít si 

jízdu v zábavnějším duchu - výběr je na Vás.

Sada kompletních letních kol. Kola Bor z lehké 
slitiny, 8x19", matně černá Matt Tech Black s výbrusy 
Diamond Cut. Čtyři kompletní kola tvořená Volvo disky 
a pneumatikami.

62 073,- Kč

Sada kompletních letních kol. Kola Artio z lehké 
slitiny, 8x19", matně černá Matt Tech Black s výbrusy 
Diamond Cut.  Čtyři kompletní kola tvořená Volvo disky 
a pneumatikami.

53 906,- Kč

Navigační systém Sensus. Hledejte si své vlastní cesty 
online s připojením prostřednictvím našich cloudových 
aplikací, které Vás navedou k nejbližším bodům zájmu nebo 
Vám najdou vhodné parkovací místo. Cíl lze zadat přes hla-
sové ovládání nebo ho lze připravit předem a odeslat 
z Vašeho PC či mobilního telefonu. Doživotní aktualizace 
jsou v ceně.

25 922,- Kč

RSE - Zábavní multimediální systém pro cestu-
jící na zadních sedadlech. Se dvěma 8" dotykovými 
displeji, dvěma DVD přehrávači, bezdrátovými sluchátky 
a možností připojení téměř jakéhokoliv externího mediálního 
přehrávače Vás bude tento systém bavit celé hodiny. 

45 675,- Kč

Dětské bezpečnostní sedačky. Naše dětské bez-
pečnostní sedačky nové generace umožňující dětem 
do věku 3 - 6 let cestovat v poloze otočené proti směru jízdy 
nabízí prvotřídní ochranu a vynikající komfort. Mimo to jsou 
sedačky čalouněny elegantním měkkým materiálem Wool-
textile, který harmonicky ladí s designem interiéru.

Od 5 558,- Kč

Střešní držák jízdního kola. S tímto držákem můžete 
pohodlně a bezpečně převážet jízdní kolo na střeše vozu. 
Prostřednictvím páky s robustními čelistmi, regulací pro-
táčení a měkkými kontaktními plochami snadno správně 
a stabilně zajistíte rám, zatímco kola připevníte pomocí rych-
loupínacích popruhů.

2 940,- Kč

Střešní nosiče - příčníky. Tyto střešní nosiče, které 
perfektně ladí se stylem Vašeho Volva a svou konstrukcí 
odpovídají jeho technologické vyspělosti, představují díky 
své jednoduché montáži bezpečný a snadno využitelný sys-
tém pro přepravu nákladu na střeše.

5 664,- Kč

Odnímatelné tažné zařízení. Speciálně navržené tažné 
zařízení, které lze snadno instalovat i demontovat. Aby nic 
nenarušovalo pěkný vzhled Vašeho Volva, zakrývá otvor 
pro tažné zařízení barevně i tvarově sladěný kryt.

Od 24 458,- Kč

Podsvícené kryty dveřních prahů. Kryty dveřních prahů z kartáčované nerezové oceli Vám při každém nastupování 
udělají radost svou exkluzivitou. Po otevření předních dveří se navíc společně s osvětlením interiéru rozsvítí i nápis Volvo 
na prahovém krytu.

7 979,- Kč

Pryžové podlahové rohože. Podlahové rohože vyrobené 
z odolného pryžového materiálu dokonale přiléhají k pod-
laze, kterou díky zvýšeným okrajům kompletně zakrývají 
a chrání před znečištěním a namočením. Rohož na straně 
řidiče je opatřena komfortním textilním pásem, který 
při řízení chrání podrážku obuvi před opotřebováním.  

2 313,- Kč + rohož středového tunelu 730,- Kč

Přední kamera s výhledem do slepého úhlu. Nestresujte se při vyjíždění ze stísněných ulic s omezeným výhledem. Tato kamera Vám díky zornému poli s rozsahem 180° umožňuje 
nahlédnout i „za roh“.

22 670,- Kč

Spoiler víka kufru. Jedná se o spoiler v barvě karoserie, 
který podtrhne sportovní vzhled Vašeho Volva. Není zde 
však jen na efekt, ale ve vyšších rychlostech zvyšuje přítlak 
vozu k silnici, čímž zlepšuje jeho stabilitu.

19 606,- Kč


