
Příslušenství pro Volvo S90

VÍCE INFORMACÍ O NAŠEM PŘÍSLUŠENSTVÍ NALEZNETE NA STRÁNKÁCH ACCESSORIES.VOLVOCARS.COM/CS-CZ

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. 



Sada pro stylové provedení exteriéru. Sada pro stylové provedení exteriéru navržená v perfektním souladu s designem 
Volva S90 zahrnuje dekorativní prvky v chromovaném provedení nebo v barvě karoserie. Ty umocní exkluzivní charakter 
Vašeho vozu, který s nimi získá na větší individualitě. Sada je tvořena předním spoilerem, vnějšími prahovými lištami, spoile-
rem víka kufru a zadním difuzorem se dvěma integrovanými dělenými koncovkami výfuku.

64 528,- Kč

VAŠE VOLVO S90, VÁŠ STYL.

Vytvořte si Volvo S90, které bude perfektně souznít s Vaším živo-

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

pro Vás a Váš vůz.  S naším stylovým příslušenstvím můžete 

bez ohledu na to, zda dáváte přednost spíše elegantnímu vzhledu 

nebo dynamice, své luxusně vyhlížející Volvo S90 přizpůsobit svému 

stylu a svým preferencím Abychom Vám na cestách dopřáli maxi-

mální komfort, vyvinuli jsme celou řadu chytrých řešení, díky nimž si 

čas strávený ve voze ještě více užijete - výběr je jen na Vás.

Difuzor se dvěma integrovanými dělenými koncovkami výfuku. Dvě dělené chro-
mované koncovky výfuku integrované do difuzoru v barvě vozu podtrhnou výkonný a exklu-
ziv ní vzhled Vašeho Volva. Zadní difuzor navíc zdobí elegantní chromovaný proužek, který 
umocňuje luxusní provedení vozu.

18 911,- Kč

Střešní nosiče (příčníky). Tento pár robustních nízkoprofi lových střešních nosičů Vám 
umožní využívat výhody naší široké nabídky příslušenství určeného pro montáž na střechu. 
Snadno instalovatelné příčníky (zacvaknou se do předem připravených úchytů) Vám umožní 
okamžitě využívat veškeré střešní nosiče od držáků jízdních kol až po držák kanoe.

5 423,- Kč

Pouzdro dálkového ovládání. Ručně a precizně 
vyrobené pouzdro dálkového ovládání nejenže ladí s vkus-
ným interiérem Vašeho Volva, ale zároveň také odkazuje 
na tradici harmonického skandinávského designu. Pouzdro 
dálkového ovládání může být vyrobeno ze stejného dřeva 
jako dekorativní obložení interiéru Vašeho vozu, např. 
v moderním provedení z ořechového dřeva Linear Walnut.

2 679 až 3 234,- KČ

Multimediální server. Náš multimediální server umožní Vaší posádce zabavit se na cestě sdíleným multimediálním obsahem, ke kterému získají její členové přístup prostřednictvím svých 
chytrých telefonů a tabletů nezávisle na jejich mobilním připojení. Při rozšíření o digitální TV lze na chytrém telefonu nebo tabletu ve voze sledovat také televizní vysílání.

27 775,- Kč
Včetně digitální TV 46 558,- Kč

Cestovní polštářek. S naším polštářkem si budou 
členové Vaší posádky díky optimální opoře krku vychut-
návat komfortní cestování i při jízdě na dlouhé vzdálenosti. 
Polštářek lze jednoduše používat na každém ze sedadel 
našich vozů a v případě potřeby jej lze schovat. K dispo-
zici ve dvou variantách: z textilního materiálu Nubuck 
ve světlém provedení Blond nebo z měkkého vlněného 
materiálu v tmavém odstínu Charcoal.

Vlněný černý 1 307,- Kč
Nubuck světlý 2 091,- Kč

Dětský podsedák s opěrkou zad, kůže / textil 
Nubuck (15–36 kg). Náš exkluzivní podsedák 
s čalouněním z pravé kůže a textilního materiálu Nubuck 
představuje bezpečný a pohodlný způsob pro cestování 
dětí ve věku 4 až 10 let, které jsou zajištěny bezpečnostním 
pásem vozu. Opěrku podsedáku lze naklonit do pohodlné 
polohy pro odpočinek. Podsedák je k dispozici také 
s čalouněním Wooltextile.

Podsedák 3 726,- Kč
Opěrka zad 4 347,- Kč

21" kola z lehké slitiny s 5 paprsky v provedení Fan 
v leskle stříbrném odstínu Silver Bright. Velká dyna-
micky působící kola v otevřeném provedení podtrhují spor-
tovní, a přesto sofi stikovaný, vzhled Vašeho Volva.

97 193,- Kč

21"  kola z lehké slitiny s 10 otevřenými paprsky 
v provedení turbíny, stříbrná v provedení Tinted 
Silver a s výbrusy v provedení Diamond Cut. Tato 
exkluzivní kola s výborně vyváženými paprsky v otevřeném 
provedení představují ztělesnění skandinávského luxusu.

97 193,- Kč

Tvarované plastové podlahové rohože. Sada plas-
tových podlahových rohoží s měkkostí a pružností, které 
jsou typické pro pryž, zahrnuje také rohož středového 
tune lu, přičemž chrání podlahu Vašeho Volva bez kompro-
misů na pěkném vzhledu interiéru.

2 940,- Kč

Apple CarPlay. S rozhraním Apple CarPlay™ snadno 
proměníte dotykový displej středové konzoly Vašeho vozu 
v prodloužení Vašeho telefonu iPhone®. Stačí připojit 
iPhone® k palubnímu USB konektoru a můžete telefonovat, 
odesílat textové zprávy a poslouchat hudbu uloženou v tele-
fonu prostřednictvím pokynů zadaných prostřednictvím 
dotykového displeje, tlačítek na volantu nebo hlasového 
ovládání. Další skvělou zprávou je, že se Váš iPhone® bude 
při připojení k vozu také automaticky nabíjet.

Apple CarPlay a CarPlay jsou obchodní známky společnosti Apple Inc.

10 172,- KČ

Držák na iPad®. Štíhlý držák na iPad® umožňuje cestu-
jícím sedícím na zadních sedadlech s veškerým komfortem 
využívat iPad ke sledování videí, čtení nebo ke hraní her, 
přičemž nabízí dva USB porty pro současné nabíjení dvou 
přístrojů.

18 333,- KČ

Spoiler víka kufru. Tento zadní spoiler přispívá k větší 
stabilitě vozu ve vysokých rychlostech, přičemž při pohledu 
z boku nebo zezadu dodává Volvu S90 na ještě větší 
dynamice.

13 134,- Kč

Elektricky výklopné tažné zařízení. Toto tažné zařízení, 
které se vyklopí po pouhém stisknutí tlačítka, je Vám k dis-
pozici kdykoli jej potřebujete. Po zbytek času je elegantně 
ukryto pod zadním nárazníkem.

30 113,- Kč


