
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 52 239,- Kč

Integrace chytrého telefonu. S funkcí Integrace chytrého 
telefonu můžete snadno proměnit displej středové konzoly 
v prodloužení svého chytrého telefonu iPhone® nebo Android. 
Chytrý telefon stačí prostřednictvím USB konektoru propojit 
s uživatelským rozhraním Apple CarPlay nebo Android Auto 
a můžete telefonovat, odesílat textové zprávy a poslouchat 
hudbu uloženou v telefonu na základě pokynů zadaných 
prostřednictvím dotykového displeje, tlačítek na volantu nebo 
hlasového ovládání. Další skvělou zprávou je, že se Váš telefon 
při připojení k vozu bude také automaticky nabíjet.

10 188,- Kč
Apple CarPlay a CarPlay jsou obchodní známky společnosti Apple Inc. 
Android Auto je obchodní známkou společnosti Google Inc.

Držák lyží /snowboardu. Prostřednictvím aerodynamického 
držáku pro 4 snowboardy nebo 6 párů lyží můžete svou zimní 
výstroj převážet bezpečně na střeše.  Díky jednoduchému 
otevírání a zavírání lze s držákem manipulovat i v rukavicích, 
přičemž lze Vaši výstroj zamknout nejen k držáku, ale také 
k příčníkům. 

5 521,- 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 zavazadlového prostoru, 
a moderní design uspokojí i ty nejnáročnější zákazníky.

Od 14 538,- Kč

Navigační systém Sensus. Při možnosti plynulého propo-
jení s našimi cloudově založenými službami a navigačními 
aplikacemi představuje navigační systém Sensus intuitivní 
a spolehlivý způsob navádění. S navigací lze pohodlně pracovat 
prostřednictvím hlasového ovládání a tlačítek na dotykovém 
displeji.

32 115,- 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

SPECIÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VOLVO V90 CROSS COUNTRY 

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, dvířka pro psa 
a podložka proti zašpinění. Pokud chcete dopřát svému 
zvířecímu mazlíčkovi vlastní prostor, můžete doplnit bezpeč-
nostní ocelovou mřížku přepážkou zavazadlového prostoru 
a dvířky pro psa. Díky dvířkům pro psa můžete otevřít dveře 
zavazadlového prostoru, aniž by hrozilo, že pes vyskočí ven, 
zatímco podložka chrání podlahu před zašpiněním. 

25 991,- Kč (zahrnuje mříž, přepážku, dvířka, podložku)

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

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


