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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 V60 
& Volvo V60 Cross Country



Nosiče jízdních kol na tažné zařízení. Nosiče jízdních 
kol a elektrokol na tažné zařízení z naší široké nabídky Vám 
umožní převážet 2 až 4 jizdní kola. Vlastnosti, jako jsou 
precizní konstrukce, jednoduchá obsluha, nízká nákladová 
výška nebo funkce sklopení pro snadný přístup do zavazad-
lového prostoru, a moderní design uspokojí i ty nejnáročně-
jší zákazníky.

Od 14 538,- Kč

Sada pro stylové provedení exteriéru. 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. Toto příslušenství je dostupné ve stříbrném provedení Matte Silver a v šedém provedení Iron Stone.

39 464,- Kč

VYTVOŘTE SI SVÉ VLASTNÍ VOLVO V60.

Vytvořte si Volvo V60, které bude perfektně souznít s Vaším živo-

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

pro Vás a Váš vůz. Naše sada pro stylové provedení exteriéru posílí 

dynamický postoj Vašeho sportovního kombi, zatímco příslušenství 

pro převážení nákladu rozšíří jeho praktické možnosti. Abychom 

Vám na cestách dopřáli maximální komfort, vyvinuli jsme celou řadu 

chytrých řešení, díky nimž si čas strávený ve voze ještě více užijete 

- výběr je jen 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 pneumati-
kami Pirelli Scorpion Zero.

62 073,- Kč

Sada kompletních zimních kol. Kola Neso z lehké 
slitiny, 7,5x19", matně černá Matt Tech Black s výbrusy 
Diamond Cut. Čtyři kompletní kola tvořená Volvo disky 
a pneumatikami Nokian WR A4.

46 800,- Kč

Oboustranná textilní podložka do zavazadlového 
prostoru. Tato oboustranná a voděodolná podložka 
v barvě interiéru umožňuje zachovat elegantní vzhled 
zavazadlového prostoru i v době, kdy příležitostně převážíte 
znečištěný náklad. 

3 724,- 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

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.

33 026,- Kč

RSE - Zábavní multimediální systém pro cestující 
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

Bezpečnostní ocelová mřížka. Plynově odpružená oce-
lová mřížka pomáhá při prudkém brzdění chránit Vás i cestu-
jící ve Vašem voze před nezajištěným nákladem. Pokud 
mřížku nepotřebujete, lze ji pohodlně sklopit ke stropu.

7 199,- Kč

Střešní box „Space Design“. Nový, moderní, exkluzivní a aerodynamicky tvarovaný střešní box s možností otevírání z obou 
stran je dostupný ve dvou velikostech: 320 litrů nebo 430 litrů.

Od 17 969,- Kč

Střešní nosiče - příčníky. Tyto speciálně navržené střešní nosiče lze bezpečně instalovat na střešní ližiny Vašeho Volva, kde elegantě splynou s celkovým vzhledem vozu. Příčníky, které lze 
na vůz snadno instalovat, usnadňují připevnění dalšího příslušenství Volvo pro převážení nákladu na střeše, od střešních boxů pro speciálně navržené držáky na různou sportovní výstroj.

5 178,- Kč

Dekor zadního nárazníku. Tento odolný samolepicí 
pruh, který je svým vzhledem sladěný s celkovým desig-
nem Vašeho sportovního kombi, chrání zadní nárazník 
před poškrábáním, ke kterému by mohlo dojít při nakládání 
nebo vykládání zavazadlového prostoru.

1 770,- 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. 

V60 24 188,- Kč
V60CC 26 334,- Kč


