
Síťka odkládací poličky. Jedná se o chytře řešené 
příslušenství, které se připevní ke spodní straně odkládací 
poličky a nabízí prostor pro bezpečné odkládání malých před-
mětů, které jsou zde hned po ruce.

1 024,- 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. 

Od 30 150,- Kč (ocelová 24 510,- Kč)

19" kompletní letní kola Alecto z lehké slitiny, Glossy 
Black / Silver. S těmito velkými, dynamicky působícími 
koly z lehké slitiny v atraktivním provedení, které jsou obuty 
pneumatikami Continental ContiSportContact, 225/40 R19, 
podtrhnete robustní a zároveň i sportovní charakter Vašeho 
Volva V40 Cross Country.

55 245,- Kč

Cestovní polštářek. Polštářek, který Vám na dlouhých 
cestách zajistí pohodlnou oporu krku. Polštářek lze jednoduše 
připevnit k jakémukoliv ze sedadel spolujezdců a v případě 
potřeby jej lze snadno sundat. K dispozici v textilním provedení 
Nubuck ve světlém odstínu Blond a v měkkém vlněném prove-
dení v černé barvě Charcoal. 

Vlněný černý: 1 307,- Kč

Nubuck světlý: 2 091,- Kč

Oboustranná skládací textilní podložka do zavazad-
lového prostoru. Jedná se o praktickou a zároveň i elegantní 
podložku, která při otočení textilní stranou v barvě interiéru 
nahoru dodá zavazadlovému prostoru na atraktivitě, zatímco 
po otočení plastovou stranou nahoru bude chránit jeho podlahu 
před znečištěním. Pokud je to nutné, podložku lze rozvinout, 
aby kompletně překrývala celou podlahu.

3 986,- Kč

Lišty dveřních prahů, vpředu. Jestliže chcete pozvednout 
elegantní charakter svého Volvo, budou naše stylové hliníkové 
lišty dveřních prahů skvělou volbou, protože Vás budou vítat 
při každém otevření předních dveří.

2 576,- Kč

Lišty dveřních prahů, vzadu. Hliníkové lišty prahů zadních 
dveří představují stylový doplněk k předním dveřním lištám, 
přičemž pomáhají chránit prahy vozu před opotřebováním.

2 576,- Kč

Organizér nákladu v zavazadlovém prostoru. Snadno 
instalovatelný teleskopický rám s kolejničkami na podlaze, 
popruhem pro zajištění nákladu a přepážkou na oddělení 
nákladu nabízí jednoduchý způsob, jak zajistit a uspořádat Vaše 
zavazadla, sportovní výstroj a volně uložené předměty. Pokud 
organizér nebudete potřebovat, bez problémů jej lze vyjmout 
a uklidit. 

8 380,- Kč

Podložka s organizérem nákladu. Naše víceúčelová 
podložka s organizérem nákladu Vám pomocí pohyblivých 
hliníkových přepážek pomůže na plno využít potenciál Vašeho 
zavazadlového prostoru a přehledně uspořádat přepravované 
předměty.

5 260,- Kč

SPECIÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VOLVO V40 A V40 CROSS COUNTRY

Kola Narvi z lehké slitiny, 7×18" s pneumatikami Miche-
lin Pilot Sport, 225/40 R18, černá Black s výbrusy 
Diamond Cut. Tato výrazná kola podtrhují moderní charakter 
Volva V40, které s nimi získává na sportovnějším vzhledu.

45 738,- Kč

Sportovní pedály. Sportovní pedály, které dodají interiéru 
Vašeho Volva na sportovně exkluzivní atmosféře, jsou vyrobeny 
z kartáčovaného hliníku a opatřeny protiskluzovými pryžovými 
dílky.

3 184,- Kč

Odnímatelné tažné zařízení. Praktické tažné zařízení, 
které můžete v případě potřeby kdykoliv snadno namontovat, 
přičemž jej lze stejně rychle a jednoduše i demontovat. Aby 
nic nenarušovalo pěkný vzhled Vašeho vozu, zakrývá otvor 
pro tažné zařízení barevně i tvarově sladěný kryt.

26 080,- Kč


