
Držák lyží/snowboardu. Aerodynamický hliníkový držák 
nabízí kapacitu pro převoz 6 párů lyží nebo 4 snowboardů. Díky 
jednoduchému otevírání a zavírání lze s držákem manipulovat 
i v rukavicích, přičemž lze Vaši výstroj zamknout nejen k držáku, 
ale také k příčníkům.

5 423,- Kč

Sada kompletních zimních kol.  Abychom přispěli k Vaší 
bezpečnosti ve vlhkém a chladném zimním období, nabízíme 
Vám stylové hliníkové zimní disky Volvo, které dokážou odolávat 
náročným klimatickým podmínkám, v kombinaci se zimními 
pneumatikami vyvinutými speciálně pro Váš vůz.

Střešní box z dílny automobilky Volvo Cars. Exkluzivní 
aerodynamický střešní box v lesklém černém provedení 
s kapacitou 350 litrů navrhli naši designéři přímo pro Vaše 
Volvo, na jehož střeše bude působit skutečně stylově. Abychom 
Vám usnadnili nakládání za tmy, je v jeho víku integrováno 
vnitřní LED osvětlení.

29 240,- Kč

Zástěrky. Navrženy jako přirozená součást podběhů kol chrání 
tyto robustní zástěrky karoserii a vnější dekorativní lišty prahů 
před bahnem a odlétajícími kamínky, přičemž zároveň přispívají 
k udržování pěkného vzhledu Vašeho Volva. 

Přední 2 249,- Kč, zadní 2 259,- Kč

Multimediální přehrávač. Stačí přidat jeden nebo dva 
multimediální přehrávače se 7" displeji a cestování na zad-
ních sedadlech získá mnohem zábavnější rozměr. S našimi 
přehrávači mohou cestující sedící vzadu dle své chuti sledovat 
fi lmy, poslouchat hudbu nebo si prohlížet fotografi e uložené 
na USB paměťovém disku, na paměťové SD kartě nebo 
na DVD.

23 141,- Kč

Červený klíč. Pro tento klíč s dálkovým ovládáním můžete 
nastavit maximální rychlost vozidla, hlasitost audio systému 
a parametry adaptivního tempomatu. Díky tomu je červený klíč 
ideálním řešením pro mladé řidiče, kteří dosud nemají s řízením 
tolik zkušeností.

3 697,- Kč

SPECIÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VOLVO S90

Navigační systém Sensus. Při možnosti plynulého propo-
jení s našimi cloudově založenými službami a navigačními 
aplikacemi představuje navigační systém Sensus intuitivní 
a spolehlivý způsob navádění. S navigací lze pohodlně pracovat 
prostřednictvím hlasového ovládání a tlačítek na dotykovém 
displeji.

32 535,- Kč

Optimalizace výkonu. Polestar Jedná se o software opti-
malizující výkon motoru, který povznese Váš jízdní zážitek 
na#novou úroveň. Pro zajištění rychlejších, preciznějších 
a intuitivnějších reakcí došlo ke zlepšení výkonu v pěti zásad-
ních oblastech.

24 993,- Kč

Dětské bezpečnostní sedačky. Naše dětské bezpečnostní 
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 Wooltextile, který harmonicky 
ladí s designem interiéru.

Ceny od 5 558,- Kč


