
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 42 438,- 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

Bezpečnostní ocelová mřížka. Bezpečnostní ocelová 
mřížka chrání posádku vozu před nezajištěným nákladem, který 
by se mohl v případě prudkého brzdění dostat do prostoru 
pro cestující a způsobit někomu zranění. Pokud mřížku nepo-
třebujete, lze ji pohodlně sklopit ke stropu.

9 362,- 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.

4 999,- Kč

Přepážka zavazadlového prostoru - podélná. V kom-
binaci s bezpečnostní sklopnou ocelovou mřížkou umožňuje 
přepážka zavazadlového prostoru například vzájemně oddělit 
zavazadla a Vašeho domácího mazlíčka, který bude cestovat 
bezpečně a pohodlně.

7 402,- Kč

Zástěrky. Navrženy jako přirozená součást podběhů kol 
chrání tyto robustní zástěrky karoserii před bahnem a odléta-
jícími kamínky, přičemž zároveň přispívají k udržování pěkného 
vzhledu Vašeho Volva. 

Přední 2 249,-, Zadní 2 259,- Kč

Dvířka pro psa a podložka proti zašpinění. Pokud 
používáte dvířka pro psa, můžete otevírat kufr bez obav, že Vám 
pes vyskočí ven. Praktická podložka proti zašpinění chrání 
rohož zavazadlového prostoru a díky svému protiskluzovému 
povrchu pomáhá psovi cestovat pohodlně a zůstat na místě.

Dvířka 8 006,- Kč, Podložka 1 220,- Kč

Červený klíč. Pro tento klíč s dálkovým ovládáním můžete 
nastavit maximální rychlost vozidla, hlasitost audio systému 
a parametry adaptivního tempomatu. Díky tomu je červený klíč 
ideálním řešením pro mladé řidiče, kteří dosud nemají s řízením 
tolik zkušeností.

3 697,- Kč

Dřevěné pouzdro dálkového ovládání. Pouzdro dálkového 
ovládání v originálním provedení z březového dřeva Flame Birch 
nebo z ořechového dřeva Linear Walnut perfektně odráží pre-
cizní design interiéru, přičemž se stane exkluzivní připomínkou 
Vašeho Volva.

Od 2 679,- Kč (dle zvolené varianty)

SPECIÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VOLVO V90

Navigační systém Sensus. Při možnosti plynulého propo-
jení s našimi cloudově založenými službami a navigačními 
aplika ce mi představuje navigační systém Sensus intuitivní 
a spoleh livý způsob navádění. S navigací lze pohodlně pracovat 
pro střednictvím hlasového ovládání a tlačítek na dotykovém 
displeji.

32 535,- Kč

Optimalizace výkonu Polestar. Jedná se o software 
optimalizující výkon motoru, který povznese Váš jízdní zážitek 
na novou úroveň. Pro zajištění rychlejších, preciznějších a intui-
tivnějších reakcí došlo ke zlepšení výkonu v pěti zásadních 
oblastech.

24 993,- Kč

Multimediální přehrávač. Stačí přidat jeden nebo dva 
multimediální přehrávače se 7" displeji a cestování na zad-
ních sedadlech získá mnohem zábavnější rozměr. S našimi 
přehrávači mohou cestující sedící vzadu dle své chuti sledovat 
fi lmy, poslouchat hudbu nebo si prohlížet fotografi e uložené 
na USB paměťovém disku, na paměťové SD kartě nebo 
na DVD.  

23 141,- Kč


