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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 V40 
& V40 Cross Country



Sada pro stylové provedení exteriéru Volva V40. Sada, která zahrnuje boční defl ektory v barvě karoserie, zvýrazňující 
proužky zadních defl ektorů a sportovní zadní difuzor se dvěma koncovkami výfuku, společně se střešním spoilerem podtrhne 
dyna mickou eleganci a aerodynamický charakter Vašeho Volva V40.

25 570,- Kč

ČÍM VÍCE VÝBAVY BUDE VAŠE VOLVO V40 MÍT, TÍM VÍCE BUDE O VÁS.

Sestavte si Volvo V40 podle svého vkusu a prostřednictvím naší 

bohaté nabídky speciálně navrženého příslušenství vyjádřete svůj 

styl. Jestliže toužíte po ještě větší osobitosti, jistě oceníte naše sty-

lingové příslušenství jako je např. aerodynamická sada pro stylové 

provedení exteriéru. Pokud občas potřebujete převážet výstroj 

na různé aktivity nebo jiné věci, v naší nabídce příslušenství najdete 

ty správné pomocníky. Mysleli jsme i na kojence a děti, kterým zajistí 

mimořádný komfort a bezpečnost naše nová generace dětských 

bezpečnostních sedaček.

Zadní difuzor se dvěma koncovkami výfuku. Tento difuzor, který je elegantně začleněný do designu 
zadního nárazníku, podtrhuje dynamické vyznění Vaší V40. 

13 294,- Kč

Spodní kryt zadního nárazníku se dvěma koncovkami výfuku. Spodní kryt zadního nárazníku se 
dvěma elegantně integrovanými koncovkami výfuku z chromované nerezové oceli dodá Vašemu Volvu 
na sportovnosti.

13 621,- Kč

Sada kompletních letních kol pro Volvo V40. Kola Midir z lehké slitiny, 
7,5x18", leskle černá Glossy Black a výbrusy Diamond Cut. Čtyři kompletní 
kola tvořená Volvo disky a pneumatikami Michelin Pilot Sport 3, 225/40 R18. 

45 740,- Kč

Sada kompletních letních kol pro Volvo V40CC. Kola Atria z lehké slit-
iny, 7,5x19", výbrusy v provedení Diamond Cut/matně černá Tech Matt Black. 
S pneumatikami Continental ContiSportContact 5, 225/40 R19.

52 212,- 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 har-
monicky ladí s designem interiéru.

Od 5 558,- Kč

Sada pro stylové provedení exteriéru Volva V40CC. Podtrhněte sportovní vzhled svého Volva prostřednictvím spod-
ního krytu zadního nárazníku, ochranné lišty vrchní hrany zadního nárazníku, dvou integrovaných koncovek výfuku a elegant-
ních vnějších dekorativních lišt prahů.

Od 21 711,- Kč (dle provedení a motorizace vozu)

Vnější dekorativní lišty prahů. Vnější dekorativní lišty prahů umocňují houževnatý charakter Vašeho Volva V40 Cross 
Country, chrání prahy dveří před poškozením v důsledku jízdy v náročném prostředí a perfektně ladí se spodními kryty před-
ního a zadního nárazníku.

13 024,- Kč

Plastová podložka do zavazadlového prostoru. Naše 
plastová podložka navržená speciálně pro Vaše Volvo je 
opatřena protiskluzovým povrchem, který brání posunování 
nákladu po podlaze zavazadlového prostoru. Podložka 
zároveň chrání vlastní zavazadlový prostor před znečištěním 
nebo namočením. 

3 610,- Kč

Střešní nosiče - příčníky. Tyto střešní nosiče, které per-
fektně 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. 

5 342,- Kč

Střešní spoiler. Unikátní střešní spoiler s křidélky 
inspirovanými leteckým průmyslem posiluje sportovní 
a aerodynamický vzhled Vašeho Volva V40.  

11 962,- Kč

Aktivní parkovací asistent. Jedná se o poloautomatický 
systém, který může řidiči pomoci s podélným zaparkováním 
vozu po té, co na základě informací ze senzorů rozpozná, 
je-li vzdálenost mezi překážkami vpředu a vzadu dostatečně 
velká. Po aktivaci asistenta převezme vůz kontrolu nad vol-
antem a řidič ovládá podle pokynů zobrazovaných na infor-
mačním displeji řidiče pouze řazení, akceleraci a brzdy. 

17 600,- Kč

Ochranná podložka do zavazadlového 
prostoru. Tato odolná vinylová ochranná pod-
ložka chrání zavazadlový prostor před znečištěním 
a promáčením. Potah je v části chránící sedadla 
rozdělen tak, aby bylo možné samostatně sklopit 
opěradla zadních sedadel.

6 079,- Kč

Bezpečnostní ocelová mřížka. Robustní 
dvojdílná ocelová mříž ochrání Vaši posádku 
před těžkým nezajištěným nákladem v situaci, kdy 
musíte prudce zabrzdit.  Jednotlivé díly mřížky lze 
sklopit samostatně, přičemž je mřížka barevně 
sladěná s interiérem vozu.

6 529,- Kč

Zástěrky předních a zadních kol. Navržené jako přiro-
zená součást podběhů kol chrání tyto zástěrky karoserii 
vozu před bahnem a odlétajícími kamínky, přičemž zároveň 
přispívají k udržování pěkného vzhledu Vašeho Volva.

1 805,- Kč (1 pár)


