
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 29 055,- 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. 

Černý vlněný: 1307,- Kč

Světlý Nubuck: 2 091,- Kč

Zástěrky předních a zadních kol. Zástěrky, které per-
fekt ně ladí s designem vozu  a zároveň efektivně chrání boky 
vozu před nečistotami rozstřikovanými od kol a zároveň snižují 
množství vody stříkající od vozu.

1 945,- Kč (1 pár) 

Podsvícené prahové lišty, přední. Kryty dveřních prahů 
z kartáčované nerezové oceli Vám při každém nastupování 
udělají radost svou exkluzivitou. Po otevření předních dveří 
se navíc společně s osvětlením interiéru rozsvítí i nápis Volvo 
na prahovém krytu. 

7 979,- Kč

Přepážka zavazadlového prostoru a dvířka pro psa. 
Abyste vytvořili bezpečné místo pro cestování svého psa, stačí 
doplnit bezpečnostní ocelovou mřížku podélnou přepážkou 
zavazadlového prostoru a dvířky pro psa, které Vám umožní 
otevírat dveře, aniž by hrozilo, že pes vyskočí ven. 

Přepážka zavazadlového prostoru, podélná 6 102,- Kč
Dvířka pro psa 8 114,- 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

SPECIÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VOLVO V60 A V60 CROSS COUNTRY 

Potah zadních sedadel. S tímto odolným potahem zad-
ních sedadel můžete využít zadní sedadla jako další prostor 
pro převážení nákladu. Pokud potřebujete na zadních 
sedadlech převézt znečištěný náklad nebo domácího mazlíčka, 
ochrání tento potah čalounění Vašeho vozu. 

7 122,- Kč

Posuvný hliníkový držák lyží/snowboardů. Prostřednict-
vím aerodynamického držáku pro 4 snowboardy nebo 6 párů 
lyží můžete svou zimní výstroj převážet bezpečně na střeše. 
Nakládání a vykládání lyží, které zvládnete i v rukavicích, Vám 
usnadní tlačítko pro otevírání držáku. 

5 564,- Kč


