
Příslušenství pro Volvo V90 

VÍCE INFORMACÍ O NAŠEM PŘÍSLUŠENSTVÍ NALEZNETE NA STRÁNKÁCH ACCESSORIES.VOLVOCARS.COM/CS-CZ

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. 



Sada pro stylové provedení exteriéru. Sada pro stylové provedení exteriéru navržená v perfektním souladu s designem 
Volva V90 zahrnuje dekorativní prvky v chromovaném provedení nebo v barvě karoserie. Ty umocní exkluzivní charakter 
Vašeho vozu, který s ní získá na individualitě.  Sada je tvořena předním spoilerem, vnějšími prahovými lištami a zadním difu-
zorem se dvěma integrovanými dělenými koncovkami výfuku.

51 394,- Kč

VAŠE VOLVO V90, VÁŠ STYL.

Vytvořte si Volvo V90, které bude perfektně souznít s Vaším živo-

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

pro Vás a Váš vůz. Stylingové příslušenství, se kterým získá Vaše 

Volvo na ještě větší stylovosti, se skvěle doplňuje s dynamickým 

vzhledem vozu. Naše důvtipně řešené a odolné příslušenství 

pro převážení nákladu oproti tomu rozšíří jeho praktické možnosti 

Vašeho kombi. Abychom Vám na cestách dopřáli maximální kom-

fort, vyvinuli jsme celou řadu chytrých systémů, díky nimž si čas 

strávený ve voze ještě více užijete - výběr je jen na Vás. 

Difuzor se dvěma integrovanými dělenými koncov-
kami výfuku. Dvě dělené chromované koncovky výfuku 
integrované do difuzoru v barvě vozu podtrhnou výkonný 
a exkluzivní vzhled Vašeho Volva. Zadní difuzor navíc zdobí 
elegantní chromovaný proužek, který umocňuje luxusní 
provedení vozu.

18 911,- Kč

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 zavaza-
dlového prostoru, a moderní design uspokojí i ty nejnároč-
něj ší zákazníky.

Od 14 538,- Kč

Elektricky výklopné tažné zařízení. Toto tažné zařízení, 
které se vyklopí po pouhém stisknutí tlačítka, je Vám k dis-
pozici kdykoli jej potřebujete. Po zbytek času je elegantně 
ukryto pod zadním nárazníkem.

30 113,- Kč

Plastová podložka do zavazadlového prostoru. Tato 
plastová podložka, navržená speciálně pro Vaše Volvo V90, 
je opatřena protiskluzovým povrchem, který brání posuno-
vání nákladu po podlaze zavazadlového prostoru. Podložka 
zároveň chrání vlastní zavazadlový prostor před znečištěním 
nebo namočením.

4 084,- Kč

Bezpečnostní ocelová mřížka. Tato bezpečnostní 
ocelová mříž pomáhá při prudkém brzdění chránit Vás i Vaši 
posádku před nezajištěným nákladem uloženým v zavazad-
lovém prostoru. Pokud mřížku nepotřebujete, lze ji pohodlně 
sklopit ke stropu.

9 362,- Kč

Apple CarPlay. S rozhraním Apple CarPlay™ snadno 
proměníte dotykový displej středové konzoly Vašeho vozu 
v prodloužení Vašeho telefonu iPhone®. Stačí připojit 
iPhone® k palubnímu USB konektoru a můžete telefonovat, 
odesílat textové zprávy a poslouchat hudbu uloženou v tele-
fonu prostřednictvím pokynů zadaných prostřednictvím 
dotykového displeje, tlačítek na volantu nebo hlasového 
ovládání.  Další skvělou zprávou je, že se Váš iPhone® bude 
při připojení k vozu také automaticky nabíjet.

Apple CarPlay a CarPlay jsou obchodní známky společnosti Apple Inc.

10 172,- Kč

Multimediální server. Náš multimediální server umožní Vaší posádce 
zabavit se na cestě sdíleným multimediálním obsahem, ke kterému získají její 
členové přístup prostřednictvím svých chytrých telefonů a tabletů nezávisle 
na jejich mobilním připojení. Při rozšíření o digitální TV lze na chytrém tele-
fonu nebo tabletu ve voze sledovat také televizní vysílání.

27 775,- Kč, resp. 46 558,- Kč včetně digitální TV

Tvarované plastové podlahové rohože. Sada plas-
tových podlahových rohoží s měkkostí a pružností, které 
jsou typické pro pryž, zahrnuje také rohož středového 
tune lu, přičemž chrání podlahu Vašeho Volva bez kompro-
misů na pěkném vzhledu interiéru.

2 940,- Kč

Dětské bezpečnostní sedačky. Tato dětská bez-
pečnostní sedačka nové generace umožňuje dětem 
do věku 3 - 6 let cestovat v nejbezpečnější poloze, 
tj. otočené proti směru jízdy. Mimo to jsou sedačky Volvo 
čalouněny pohodlnou vlněnou textilií pro optimální komfort 
za horka i v chladu a harmonicky ladí s designem interiéru.

9 817,- Kč

21" kola z lehké slitiny s 5 paprsky v provedení Fan 
v leskle stříbrném odstínu Silver Bright. Tato velká 
dynamicky působící kola v otevřeném provedení podtrhují 
sportovní, a přesto sofi stikovaný, vzhled Vašeho Volva.

97 193,- Kč

21" kola z lehké slitiny s 10 otevřenými paprsky 
v provedení turbíny, stříbrná Tinted Silver s výbrusy 
v provedení Diamond Cut. Tato exkluzivní kola s výborně 
vyváženými paprsky v otevřeném provedení představují 
ztělesnění skandinávského luxusu.

97 193,- Kč

Střešní box z dílny automobilky Volvo Cars. Exkluzivní aerodynamický střešní box v lesklém černém provedení s kapaci-
tou 350 litrů navrhli naši designéři přímo pro Vaše Volvo, na jehož střeše bude působit skutečně stylově. Díky úchytům Quick-
Grip pro snadnou montáž lze střešní box instalovat jednou rukou, zatímco elegantní LED osvětlení Vám umožní nakládat jej 
i za tmy.

29 240,- Kč

Držák na iPad. Štíhlý držák na iPad® 
umožňuje cestujícím sedícím na zadních 
sedadlech s veškerým komfortem využí-
vat iPad ke sledování videí, čtení nebo 
ke hraní her, přičemž nabízí dva USB porty 
pro současné nabíjení dvou přístrojů.

18 333,- Kč

Vrchní ochranný kryt nárazníku z nerezové oceli. Tato 
exkluzivní ochranná lišta s vysoce lesklým povrchem z nere-
zové oceli Vám pomůže chránit zadní nárazník při nakládání 
a vykládání zavazadlového prostoru.

3 201,- Kč

Střešní nosiče (příčníky). S pomocí našich střešních 
nosičů s křídlovým profi lem, které lze snadno instalovat 
přímo na střešní ližiny a na které lze jednoduše připevnit 
střešní box nebo jiné příslušenství pro převážení nákladu, 
zvýšíte rychle a efektivně přepravní kapacitu svého vozu.

5 423,- Kč


