
Příslušenství pro Volvo XC90 

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 Urban Luxury s vnějšími dekorativními lištami prahů. Sada pro stylové 
provedení exteriéru v matně černém provedení Matt Tech Black ze všech stran podtrhuje rozhodný a robustní vzhled Volva 
XC90. Součástí sady jsou spodní kryt zadního nárazníku, přední dekorativní rámečky a sada dekorativních prvků, přičemž lze 
celou sestavu kombinovat s vnějšími dekorativními lištami prahů nebo s integrovanými prahovými nášlapy.

Sada pro stylové provedení exteriéru 120 624,- Kč (vyjma kol)

VAŠE VOLVO XC90, VÁŠ STYL.

Vytvořte si Volvo XC90, které bude perfektně souznít s Vaším živo-

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

pro Vás a Vaše SUV. Toužíte po větší eleganci nebo spíše po robust-

ním vzhledu? S pomocí našeho stylového příslušenství můžete 

přizpůsobit luxusní vzhled svého Volva XC90 svému stylu a svým 

prioritám. Abychom podpořili Váš specifi cký životní styl a Vaše prak-

tické potřeby, vytvořili jsme širokou nabídku chytrých řešení, která 

obohatí každou Vaši cestu - výběr je na Vás.

Integrované prahové nášlapy s podsvícením. Mimo to, že Vám tyto 
hliníkové prahové nášlapy usnadní nastupování do vozu a nakládání zavaza-
del a sportovní výstroje na střechu, podtrhnou prostřednictvím světelných 
LED pruhů svěží a vysoce moderní vzhled Vašeho vozu.

42 602,- Kč

Textilní rohož do zavazadlového prostoru. Obou-
stranná a voděodolná rohož připsívá k ochraně a udržení 
elegantního vzhledu zavazadlového prostoru i v době, kdy 
příležitostně převážíte znečištěný náklad.

4149,- Kč

Bezpečnostní ocelová mřížka. Bezpečnostní ocelová 
mřížka ochrání v situaci, kdy budete muset prudce zabrzdit, 
Vaši posádku před nezajištěným nákladem.  Možnosti 
tohoto příslušenství lze rozšířit o podélnou přepážku 
zavazadlového prostoru a dvířka pro psa.

9 362,- Kč

Multimediální server. Náš multimediální server umožní Vaší posádce zabavit se na cestě sdíleným multi-
mediálním 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 telefonu nebo tabletu ve voze 
sledovat také televizní vysílání.

28 223,- Kč bez DTV, 46 503,- Kč včetně DTV 

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

2 944,- Kč

Dětské bezpečnostní sedačky. Naše dětské 
bezpečnostní sedačky nové generace umožňující 
dětem do věku 3 - 6 let cestovat v poloze otočené 
proti směru jízdy nabízí prvotřídní ochranu a vyni-
kající komfort. Mimo to jsou sedačky čalouněny 
elegantním měkkým materiálem Wooltextile, který 
harmonicky ladí s designem interiéru.

Od 5 558,- Kč

Ochranná lišta zadního nárazníku. Tato exkluzivní 
ochranná lišta s vysoce lesklým povrchem z nerezové 
oceli Vám pomůže chránit zadní nárazník při nakládání 
a vykládání zavazadlového prostoru.

2 910,- 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.

30 645,- Kč

Střešní box z dílny automobilky Volvo Cars. Exkluzivní aerodynamický střešní box v lesklém černém provedení s kapacitou 
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 zad-
ních sedadlech s veškerým komfortem využívat iPad ke sledování videí, čtení 
nebo ke hraní her, přičemž nabízí dva USB porty pro současné nabíjení dvou 
přístrojů.  V době, kdy držák není využíván, jej můžete snadno vyjmout. 

iPad® je obchodní známkou společnosti Apple Inc.

12 923,- Kč

Přední dekorativní rámečky. Přidáním dekorativních 
chromovaných rámečků potrhnete elegantně-dynamický 
vzhled přídi Vašeho Volva XC90, kterému dodáte na rozhod-
ném výrazu.

6 721,- Kč

Střešní nosiče - příčníky. Tyto střešní nosiče lze jed-
noduše namontovat přímo na střešní ližiny.  Díky nim bude 
připevnění příslušenství Volvo pro přepravu nákladu rychlou 
a snadnou záležitostí.

Od 5 423,- Kč

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

24 993,- Kč

22" kola z lehké slitiny se 6 dvojitými papr-
sky, černá Matt Tech Black a výbrusy Dia-
mond Cut.  Společně s rozšířením lemů blatníků 
umocňují tato kola robustní a zároveň i elegantní 
charakter Vašeho Volva XC90. Na disky jsou obuty 
pneumatiky Pirelli Scorpion Verde.

101 277,- Kč


