
Sada pro stylové provedení exteriéru Urban Luxury 
s vnějšími dekorativními lištami prahů. Sofi stikovaně 
působící sada stylového příslušenství v barvě vozu s detaily 
z kartáčované nerezové oceli dodá Vašemu vozu luxusní jiskru. 
Součástí sady jsou spodní kryt zadního nárazníku, přední deko-
rativní 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)

Plastová podložka do zavazadlového prostoru. Odolná 
podložka barevně sladěná s interiérem zabraňuje pronikání 
vody a nečistot do zavazadlového prostoru. Její protiskluzový 
povrch navíc zabraňuje pohybu nákladu po podlaze 
zavazadlového prostoru.

3 773,- Kč

Pouzdro dálkového ovládání. Pouzdro dálkového ovládání 
v originálním koženém nebo dřevěném provedení perfektně 
odráží precizní design interiéru, přičemž Vám bude připomínat, 
že jste majitelem exkluzivního vozu Volvo.

Od 2 679,- Kč

Aktivní parkovací asistent. Náš Aktivní parkovací asistent 
dokáže na základě měření vyhodnotit vhodné parkovací místo 
a při parkování převezme kontrolu nad řízením, což je velmi 
pohodlné. Tento pomocník Vám usnadní podélné i příčné 
parkování a zároveň Vám pomůže vyjet z těsného parkovacího 
místa.

21 989,- Kč

Zástěrky. Bez ohledu na to, kam se vydáte, budou tyto 
zástěrky, které jsou perfektně sladěny s designem Vašeho 
Volva XC90, chránit karoserii vozu před nečistotami stříkajícími 
od kol.

Přední 2 249, zadní 2 324,- 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

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.

32 535,- Kč

Nosiče jízdních kol na tažné zařízení. Nosiče jízdních kol 
a elektrokol na tažné zařízení z naší široké nabídky umožňují 
převážet 2 až 4 jizdní kola, případně 2 elektrokola. 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

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. 

47 400 až 99  890,- Kč

Bezpečnostní ocelová mřížka s přepážkou zavaza-
dlového prostoru, dvířky pro psa a podložkou proti 
zašpinění. Kombinací tohoto příslušenství vytvoříte bezpečný 
prostor pro převážení Vašeho psa. Díky dvířkům můžete 
otevřít dveře zavazadlového prostoru, aniž by hrozilo, že pes 
vyskočí ven, zatímco praktická podložka ochrání podlahu 
před zašpiněním.

26 467,- Kč

SPECIÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VOLVO XC90

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.

24 990,- Kč

Podsvícený kryt prahu zavazadlového prostoru. Kryt 
prahu z nerezové oceli chrání vstupní část zavazadlového 
prostoru a zároveň dodává Vašemu Volvu na stylovém vzhledu. 
Atraktivní dojem je umocněn LED podsvícením po obvodu 
krytu, které se rozsvítí po otevření dveří zavazadlového 
o prostoru.

12 405,- Kč


