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INOVACE STVOŘENÉ 
PRO LIDI.
 Made by Sweden.

Ve spol ečnosti Volvo Cars se snažíme 
neustále přicházet s inovacemi, které 
Vám usnadní život. Srdcem každého  
z našich vozů, každé z použitých tech-
nologií a každého z našich designových 
řešení je člověk. Jedná se o přístup, 
který ctíme od samého počátku naší 
existence a který je velice švédský, 
protože ve Švédsku si ceníme lidí jako 
individualit a neřídíme se zažitými 
konvencemi. Švédská kultura se může 
pochlubit bohatou tradicí v oblasti  
designu a unikátním vnímáním  
okolního světa. 

A právě tento přístup nám umožnil 
vytvořit tříbodové bezpečnostní pásy a 
airbagy na ochranu při bočním nárazu, 
což jsou inovace, které zachraňují 
životy a doslova změnily automobilový 
průmysl. Tato tradice stále žije a promí-
tá se i do nové generace modelů. 

Ty díky spojení skandinávského 
designu s moderním švédským pojetím 

luxusu nabízí skutečně bohatý jízdní 
zážitek. Intuitivní technologie Sensus 
Vám usnadní život a budou Vás 
udržovat ve spojení s okolním světem, 
zatímco si s poslední generací motorů 
Drive-E budete užívat výkon a citlivé 
reakce doprovázené efektivitou, která 
je jednou z nejlepších v dané třídě. 
Mimo to Vás budou za jízdy podporovat 
naše vysoce vyspělé systémy Intelli-
Safe, které Vám pomohou předcházet 
dopravním nehodám a ochrání Vás v 
případě, kdy k havárii přece jen dojde. 
Každá Vaše jízda bude bezpečnější, 
pohodlnější a radostnější.

Rozumíme tomu, co je pro lidi dů-
ležité. A toto porozumění tvoří základ 
všech našich inovací. Inovací, které 
zlepšují životy.

Ve společnosti Volvo Cars navrhu-
jeme vozy, jejichž srdcem jste Vy.
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S Volvem S60 se budete cítit výjimeční, 
což je ostatně pocit, který Vám dodá 
každé Volvo. Jedná se o vůz, který vnese 
do Vašeho života nový druh potěšení, 
komfortu a půvabu.

Největší radost Vám bude dělat úžasný 
jízdní zážitek, který Vám Volvo S60 
dopřeje. Základním předpokladem pro 
vytvoření vzrušujícího jízdního zážitku je 
standardně dodávaný sportovní podvozek 
Dynamic, díky němuž si za volantem bu-
dete užívat mimořádně citlivou zpětnou 
vazbu a špičkovou ovladatelnost. Tento 
podvozek je proto jedním z hlavních důvo-
dů, proč je Volvo S60 vozem, ve kterém si 
čas strávený řízením opravdu vychutnáte. 
Bez ohledu na to, zda ho budete používat 
pro nezbytné dojíždění nebo v něm budete 
jezdit jen pro ten pocit, Volvo S60 se Vám 
stane perfektním společníkem.

Naše řada hnacích agregátů Drive-E 
Vám nabídne jak citlivé reakce a vysoký 
výkon, tak nízkou spotřebu paliva a mi-
nimální emise. Vzhledem k jejich lehké 
konstrukci, nízkému vnitřnímu tření  
a spojení s vyspělými převodovkami vytě-
žíte z každé kapky paliva maximum.

Uvnitř Volva S60 panuje příjemná 
atmosféra jako stvořená pro pohodovou 
jízdu. Naše sedadla jsou proslulá svým 
pohodlím již od chvíle, kdy jsme udělali 
krok, který do té doby neměl obdoby, a 

konzultovali jsme jejich design s odborníky 
na ergonomii, kteří nám pomohli s jejich 
vývojem. Nejnovějším dokladem úspěš-
nosti tohoto revolučního přístupu je naše 
současná generace sedadel. Pohodlně 
usazeni v sedadlech, která Vám zajistí 
optimální podporu, dorazíte i po sebedelší 
cestě do cíle svěží a krásně odpočatí.

Systém Sensus představuje náš intui-
tivní způsob, jak Vás udržovat ve spojení 
s Vaším Volvem a se světem kolem Vás. 
U Volva S60 tento systém nabízí nejen 
vysoce kvalitní displeje a jednoduché ovlá-
dání, které Vám usnadní život, ale také 
high-endové audio systémy a připojení 
k internetu, díky němuž budete mít na 
cestách vždy na dosah svůj digitální svět.

Volvo S60 je zevnitř i zvenku ztěles-
něním toho nejlepšího ze skandinávského 
designu. Při nastoupení se Vám naskytne 
pohled na elegantní a vkusný interiér 
tvořený atraktivní kombinací moderních 
materiálů a tradičního řemeslného umění. 
Pokud jde o exteriér, svými sebejistými 
křivkami vypovídá Volvo S60 o svém 
silném charakteru.

Vším, od smělé a rozhodně působící 
masky chladiče až po integrované koncov-
ky výfuku na zádi, dává tento vůz jasně 
najevo, že je v jeho moci zpříjemnit Vám 
každý den, který s ním strávíte.
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„Vůz, který Vás přiměje hledat důvody,  
proč usednout za volant.”

VOLVO S60
Pro lidi, kteří rádi jezdí  
domů tou delší cestou.

Volvo S60 představuje harmonicky vyváže nou  
kombinaci dynamiky, stylovosti a komfortu.

Pokud jste ten typ člověka, který při cestě 
domů dává přednost menším silničkám, ostré 
reakce a výborně vyvážený podvozek Volva 
S60 Vám udělají radost. Během dlouhých 
cest si navíc budete užívat příjemný komfort, 
díky němuž budete Vy i Vaše posádka  
po hodinách jízdy vystupovat z vozu jako  
zno vuzro zení. Při jízdě v méně zábavném 

dopravním prostředí jako jsou například ulice 
velkoměsta, je zde pro Vás celá řada pod-
půrných technologií, které Vám odlehčí od 
stresu a pomohou Vám mít situaci pevně  
pod kontrolou.

Dynamická povaha Volva S60 se odráží i 
v jeho vzhledu. Silné ramenní partie, výrazná 
příď nesoucí technologicky vyspělé světlo-
mety, elegantní střešní linie a mocně tvaro-
vaná záď s integrovanými koncovkami výfuku, 

to vše Vám zajistí, že za žádných okolností 
nesplynete s davem. Krásně působící interiér, 
který je mistrovským kouskem skandinávské-
ho designu, vytváří osvěžující prostředí, ve 
kterém se budete cítit nadmíru příjemně.

Pokud přidáte ještě naší řadu vysoce 
efektivních motorů Drive-E a naší technologii 
Sensus, která spojí Vaše Volvo s okolním 
světem, dostanete vůz, který Vás přiměje 
hledat důvody, proč usednout za volant.

volvo S60 

T5 | Summum | 713 Modrá Power Blue Metallic | Kola Bor 
z lehké slitiny, 8x19", tmavě šedá Dark Grey/výbrusy v 
provedení Diamond Cut 
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SKANDINÁVSKÝ DESIGN:
Ano, chová se stejně dobře jako vypadá.

Už jste také při jízdě po dálnici zažili, že jste 
po pohledu do zpětného zrcátka spatřili, jak 
se k Vám zezadu blíží opravdu úžasný vůz? 
A o tom přesně je Volvo S60. 

„Dominance S60 na silnici je dána 
především jeho soustředěnými a rozhodně 
působícími světlomety,“ vysvětluje Peter 
Reuterberg, náš senior designér pro exte-
riér. „Při navrhování přední masky jsme se 

nechali inspirovat upřeným pohledem vlka. 
Volvo S60 má stejně sebejistý a soustředěný 
výraz jako mocná šelma.“ V tvarované kapotě 
S60 výrazně vystupuje pro Volvo charakteri-
stický tvar V, jehož dynamické křivky kopírují 
čelní světlomety a dodávají vozu na vážnosti. 
Krása tohoto vozu pramení – stejně tak jako 
nadčasový skandinávský design – z přiro-
zenosti. „Čisté křivky a linie dodávají vozu 

velmi skandinávský charakter,“ konstatuje 
Peter Reuterberg. Dalším nezaměnitelným 
design ovým znakem Volvo jsou silné ramenní 
partie – a výrazná maska chladiče přepá-
saná klasickým diagonálním přepažením se 
znakem Volvo. Tyto prvky podtrhují sebejistý 
postoj vozu, který se s hrdostí hlásí ke své 
Volvo DNA.

„Krása tohoto vozu má své kořeny v nadčasovém 
skandinávském designu stejně jako v přirozenosti přírody.“

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRÁNKÁCH VOLVOCARS.CZ

DESIGN EXTERIÉRU | 07

T5 | Summum | 477 Tmavě stříbrná Electric Silver Metallic | 
Kola Titania z lehké slitiny, 8x18", leskle černá Glossy Black/
výbrusy v provedení Diamond Cut
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DESIGN INTERIÉRU | 09

Kokpit Volva S60 jsme stvořili pro Vás – řidiče. 
Po usazení do sedadla řidiče Vám palubní 
deska, která je lehce natočena směrem k 
Vám, dodá pocit naprosté kontroly nad vozem. 
Při navrhování přístrojové desky jsme se ne-
chali inspirovat vysoce výkonnými motocykly 
a přišli jsme s nápadem umístit doprostřed 
jeden hlavní kruhový přístroj, který je lemo-
ván dvěma menšími ukazateli. Mimo to jsme 
se soustředili také na dokonalé vytvarování 
tříramenného volantu modelu S60, díky ně-
muž budete jasně cítit propojení mezi Vaším 
vozem a silnicí. 

Stejně důležité je také to, na čem sedíte. 
Automobilka Volvo si zakládá na navrhování 
sedadel, která nejenže nabízejí úžasný 
komfort a výjimečnou oporu, ale díky nimž 
se budete na konci každé cesty cítit stejně 
odpočatí a svěží jako na jejím začátku.  

Například naše krásně vypadající sedadla 
Sport věrná našemu závazku k ergonomii 
Vám zajistí takovou boční oporu pro stehna  
a ramena, díky níž budete pevně usazeni 
i při projíždění těch nejostřejších zatáček.

Samozřejmostí je také splnění našeho 
závazku k udržování čistého prostředí v 
interiéru. V rámci systému CleanZone jsou 
všechny materiály použité v kabině Vašeho 
Volva alergenů prosté a neuvolňují se z nich 
škodlivé výpary. Součástí systému CleanZone 
je také velmi efektivní prachový a pylový 
filtr. Funkci této sady můžete rozšířit také 
o Systém čištění vzduchu intenzivní recirku-
lací. Tento systém využívá aktivní uhlíkový 
filtr redukující přítomnost škodlivých plynů  
a částeček v kabině, díky čemuž budete Vy  
i celá Vaše posádka dýchat čerstvý vzduch  
i ve znečištěných městských zónách.

Nyní již nebudete po přepnutí automatické 
převodovky Volva S60 do režimu ručního 
řazení muset snímat ruce z volantu – teď 
Vám pro přeřazení stačí jen ťuknout do pádel 
řazení z nabídky volitelné výbavy. Nejenže 
budete mít situaci pevně pod kontrolou 
a obě ruce na volantu, ale získáte také 
možnost užívat si intenzivnější jízdní zážitek 
s rychlejším řazením převodových stupňů.

„Kokpit jsme stvořili 
pro Vás, řidiče.”

T5 | Summum | Sedadla Sport s černým koženým čalou-
něním Offblack v černém interiéru Anthracite s černým 
polstrováním stropu Charcoal, 3361 | Dřevěné dekorativní 
obložení interiéru v provedení Piano Black
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„Systém Sensus je o vytvoření intuitivního spojení s  
Vaším vozem a o tom, abyste nebyli ani na cestách offline.“

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRÁNKÁCH VOLVOCARS.CZ

Intuitivní způsob  
interakce s Vaším vozem.

Volvo Sensus představuje náš všezahrnující 
systém, který Vás spojí nejen s Vaším vozem, 
ale i se světem kolem Vás. To znamená být na 
silnici a nebýt offline. Se systémem Sensus 
Connect můžete proměnit sedmipalcový 
displej ve Vaší palubní desce v online infor-
mačně-zábavní centrum. Kromě surfování 
po internetu si můžete stáhnout a používat 
aplikace jako jsou Rdio, Stitcher nebo Tune-
In. Mimo to Vám systém Sensus Connect 
zprostředkuje přístup k základním online 
mapovým podkladům a funkcím pro navrho-
vání tras a abyste mohli plně využívat výhody 
v podobě navigačních pokynů, 3D náhledů a 
navigačních aplikací, je zde také náš volitelný 
navigační systém Sensus. Pokud byste chtěli 
povznést konektivitu ve Vašem voze na ještě 
vyšší úroveň, je zde pro Vás Volvo On Call  
(v ČR zatím není k dispozici). Tento systém 
Vám prostřednictvím integrované střešní  

antény zajistí internetové připojení v síti 3G, 
což znamená, že můžete ve voze vytvořit Wi-Fi 
hotspot pro všechna Vaše zařízení. Ve spoje-
ní s Online objednáváním servisu (v ČR zatím 
není k dispozici) pak můžete objednávat svůj 
vůz do servisu přímo z pohodlí sedadla řidiče.

Mimo to Vám systém Sensus může zpro-
středkovat poslechový zážitek té nejvyšší 
úrovně. Proto jsme pro Vás navrhli náš nej-
modernější multimediální systém Premium 
Sound značky Harman Kardon®. Zesilovač 
pro 12 vysoce kvalitních reproduktorů je 
vybaven technologií Dirac Live®, což je soft-
ware pro zdokonalení zvuku příští generace. 
Díky neuvěřitelně realistickému zvuku a 
také vylepšené reprodukci basů nabízí tento 
systém nesrovnatelný akustický zážitek pro 
každého z cestujících, přičemž je k němu 
možné jednoduše připojit externí multimedi-
ální přehrávače.

Potěší Vás také náš digitální displej řidiče. 
Nejen, že Vám poskytne všechny informace, 
které potřebujete, aniž by Vás zaplavi spous-
tou nadbytečných dat, ale umožní Vám také 
vybrat si jeden ze tří režimů zobrazení – 
Elegance, Eco nebo Performance. Zvolený 
režim zobrazení se současně promítne i do 
vzhledu displeje středové konzoly. Fyzické 
ovládací prvky Volvo jako je např. naše le-
gendární plovoucí středová konzola s tlačítky 
klimatizace stylizovanými do tvaru figurky, 
jsou jen dalším dokladem toho, že je švédský 
design funkční a zároveň i krásný. Mimo to je 
zde také naše atraktivní podsvícená hlavice 
řadicí páky, která je k dispozici pro vybrané 
typy automatické převodovky. Tato za tmy 
lehce osvětlená řadicí páka dodá Vašim 
jízdám po setmění příjemnější atmosféru.

SENSUS | 11

T5 | Summum | 467 Tmavě modrá Magic Blue Metallic | 
Kola Portia z lehké slitiny, 8x19", stříbrná Silver/výbrusy 
v provedení Diamond Cut
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Volvo On Call (pro ČR zatím není k dispozici). 
Nechte si usnadnit život. Vstupte do světa, ve kterém 
budete prostřednictvím aplikace Volvo On Call v 
neustálém spojení se svým Volvem.

Systém Volvo On Call spojí Vaše Volvo se zbytkem světa 
a umožní Vám dálkově ovládat jeho funkce. Za mrazivých 
zimních rán můžete na dálku nastartovat motor a nechat 
ohřát interiér a odmrazit okna, abyste začínali den v maxi-
málním komfortu. A naopak v horkých letních dnech Vám 
aplikace Volvo On Call umožní spustit klimatizaci, abyste 
nastupovali do vozu s optimální atmosférou pro cestování. 
Pokud si nejste jistí, zda jste vůz při odchodu zamkli, nyní 
jej snadno zkontrolujete a v případě potřeby také na dálku 
zamknete. Aby si stejný komfort užívala i Vaše posádka, 
můžete pro ni vytvořit WiFi přístupový bod, který jí za jízdy 
umožní surfovat po internetu. 

Plánujte si cesty v pohodlí domova a pak jednoduše 
odešlete informace o svém cíli do palubního systému 
vozu, takže až budete připraveni vyrazit na cestu, bude 
připraven i Váš navigační systém. Mimo to je zde funkce 
synchronizace s Vaším kalendářem, na základě které 
Vám bude systém připomínat plánované schůzky, 
přičemž Vás i dovede na místo setkání.

Systém Volvo On Call je kompatibilní s Vaším chytrým 
telefonem, iPadem nebo s jiným chytrým příslušenstvím 
jako jsou např. hodinky Apple Watch – s náramkem 
Microsoft Band 2 můžete svůj vůz na dálku ovládat 
dokonce i hlasovými příkazy. A pokud se dostanete do 
situace, kdy budete potřebovat pomoc, budete prostřed-
nictvím systému Volvo On Call spojeni přímo s ústřednou 
Volvo, kde Vám zajistí potřebou silniční asistenční nebo 
záchrannou službu. Při spuštění alarmu vozu je na nebez-
pečí krádeže okamžitě upozorněno servisní centrum 
Volvo On Call, jehož operátor Vás bude bez prodlení  
kontaktovat. V případě zcizení Vašeho Volva pomůže 
servisní centrum Volvo On Call policii Váš vůz vystopovat.

Aplikace Vám dále poskytne informace o množství 
zbývajícího paliva a o záznamech cestovního deníku a při-
pomene Vám, že nastal čas pravidelné servisní prohlídky. 
Jedná se o další doklad toho, že společnost Volvo Cars 
vyvíjí inovace určené pro lidi a ke zlepšení jejich životů. 

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRÁNKÁCH 
VOLVOCARS.CZ

T5 | Summum | 467 Tmavě modrá Magic Blue Metallic |  
Kola Portia z lehké slitiny, 8x19", stříbrná Silver/
výbrusy v provedení Diamond Cut
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VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRÁNKÁCH VOLVOCARS.CZ

„Na základě naší vize by počínaje rokem 2020  
neměl v žádném novém voze Volvo nikdo zemřít a dokonce by  

nemělo dojít ani k vážnému zranění žádného z cestujících.”

Intuitivní bezpečnost od Volvo Cars. 
Pro Vás a všechny kolem Vás.

Pro automobilku Volvo Cars představuje 
bezpečnost nezbytnou součást její DNA. Již 
v minulosti jsme světu představili některé z 
průkopnických životy zachraňujících tech-
nologií, mezi něž patří například tříbodové 
bezpečnostní pásy, které se pro lidstvo staly 
jednou z nejdůležitějších inovací. 

Ale naše ambice jsou vyšší. Na základě 
naší vize by od roku 2020 neměl být v  
nových vozech Volvo nikdo vážně zraněn 
nebo usmrcen. 

IntelliSafe je náš přístup, prostřednictvím 
kterého chceme vytvořit mnohem harmonič-
tější vztah mezi auty a lidmi. Abychom dosáh-
li tohoto cíle, vybavili jsme Vaše Volvo celou 
řadou chytrých a intuitivních inovací zajišťují-
cích bezpečnější jízdu. Aby toho nebylo málo, 
program IntelliSafe nechrání jen posádku ve 
voze, ale soustředí se také na lidi mimo vůz. 
Příkladem za všechny je technologie, která 
pomáhá rozpoznat chodce a cyklisty.

V rychlostech do 50 km/h sleduje 
náš systém City Safety, jehož smyslem je 
předcházet kolizím, situaci před vozem a 
pokud vyhodnotí, že hrozí nebezpečí nárazu 
do vozidla vpředu, začne automaticky brzdit. 
Abychom Vám poskytli ještě větší podporu i 
ve vyšších rychlostech, je zde pro Vás Systém 
upozornění na nebezpečí kolize s funkcí 

automatického brzdění plnou brzdnou silou 
a s detekcí chodců a cyklistů, který Vás bez 
ohledu na to, zda je den či noc, upozorní vždy, 
když se přiblížíte k vozidlu před sebou nato-
lik, že bude hrozit bezprostřední riziko nárazu. 
Během dne systém reaguje i na chodce, kteří 
Vám zkříží cestu, nebo na cyklisty jedoucí 
ve stejném směru jako Váš vůz. Pokud je to 
nezbytné, začne Váš vůz automaticky brzdit 
plnou brzdnou silou, aby Vám pomohl kolizi 
předejít nebo alespoň zmírnit její následky.

Abyste měli jistotu, že zůstanete ve správ-
ném jízdním pruhu, jsou zde naše systémy 
Upozornění na vybočení z jízdního pruhu a 
Systém udržení vozidla v jízdním pruhu, které 
Vás upozorní na tendenci vozu k vyjetí z jízd-
ního pruhu nebo dokonce jemným zásahem 
do řízení vyrovnají jeho polohu. Mimo nich je 
zde také Systém kontroly pozornosti řidiče, 
jehož úkolem je doporučit Vám přestávku v 
jízdě v případě, že Vaše jízdní chování vykazuje 
známky únavy.

Při každodenním dojíždění Vás budou 
podporovat také naše technologie IntelliSafe. 
Systém detekce dopravního značení (RSI) 
Vás bude neustále informovat o maximální 
povolené rychlosti na daném úseku a o dal-
ších důležitých dopravních značkách. Během 
jízdy v noci pro Vás pracuje Automatické  

přepínání dálkových světel, které Vám vzhle-
dem k neustále zapnutému dálkovému světlu 
zajistí optimální viditelnost, aniž by docházelo 
k oslňování ostatních účastníků provozu. 
Abyste se mohli při řízení trochu uvolnit, je 
zde náš Adaptivní tempomat, jehož úkolem  
je udržovat zvolenou rychlost a vzdálenost  
od vozidla před Vámi. 

V pomalu plynoucí dopravě Vám pomůže 
udržovat předvolenou vzdálenost od vozu 
před Vámi náš Asistent pro jízdu v kolonách  
– a to od stání až do rychlosti 30 km/h.

Díky našemu systému BLIS™ budete 
zavčasu informováni o vozidlech blížících se 
z Vašeho mrtvého úhlu, zatímco Vám Systém 
varování před křížením cesty jiným vozidlem 
usnadní couvání ven ze stísněných parkova-
cích míst s omezeným výhledem. 

A protože víme, že milujete řízení, zařadili 
jsme do našeho souboru IntelliSafe také ak-
tivní technologie jako je Elektronický systém 
řízení stability (ESC), který řidiči za všech 
okolností dopřává sebejistou jízdní stabilitu, 
aniž by bylo nutné obětovat potěšení z jízdy. 
Jednoduše Vám chceme poskytnout ten 
nejlidštější jízdní zážitek podle Vašich před-
stav. A také chceme chránit zdraví a životy  
lidí nejen uvnitř vozu, ale i v jeho okolí.

volvo S60 
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Světlo ve tmě. Noční jízdy se pro Vás stanou větším a bezpeč-
nějším potěšením. Díky našemu Aktivnímu přepínání dálkových 
světel budou dálková světla stále zapnutá. Přepínání mezi 
dálkovým a potkávacím světlem se pro Vás stane minulostí, 
protože když potkáte jiný vůz, systém sám vykryje přesně takovou 
část světelného paprsku, aby dálkové světlo neoslňovalo druhého 
řidiče – zatímco Vy si budete dále užívat jízdu po výborně osvět-
lené silnici. Tato inteligentní technologie dokáže rozpoznat také 
chodce a cyklisty, jejichž oslňování také zabrání. Pokud vjedete 
do města, dálková světla se automaticky vypnout.

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRÁNKÁCH  
VOLVOCARS.CZ

T5 | Summum | 467 Tmavě modrá Magic Blue Metallic | Kola 
Portia z lehké slitiny, 8x19", stříbrná Silver/výbrusy v provedení 
Diamond Cut

_00Q3E_S60_16w46_CZcs.indd   15 2016-11-01   15:55



S60_16w46_EU_V0.indd   16 2016-11-03   15:57

  

Ve městě je Vám k dispozici systém City Safety, který 
Vám pomůže předejít nárazu v případě, že vozidlo před 
Vámi znenadání zastaví nebo zpomalí. Tento vyspělý 
systém z nabídky IntelliSafe pracující v rychlostech až 
do 50 km/h rozpozná riziko nárazu do jiného vozidla a 
v případě nutnosti začne automaticky brzdit – dopravní 
nehodě lze zcela zabránit, pokud je rozdíl v rychlostech 
obou vozidel až 15 km/h.

Protože nám záleží také na dalších účastnících silnič-
ního provozu, stará se náš Systém detekce chodců 
a cyklistů s funkcí automatického brzdění plnou 
brzdnou silou také o lidi vyskytující se v cestě Vašeho 
vozu a cyklisty jedoucí ve stejném směru. Pokud by 
hrozilo nebezpečí srážky některého z nich, začne vůz 
automaticky brzdit.

Úkolem našeho systému BLIS™ fungujícího na zákla-
dě technologie radarového senzoru je upozornit Vás 
na vozidla blížící se z Vašeho mrtvého úhlu v přilehlých 
jízdních pruzích. Díky tomuto opatření se významně 
sníží pravděpodobnost, že budete přejíždět do jiného 
jízdního pruhu ve chvíli, kdy to není bezpečné. 

Při couvání ven z těsného parkovacího prostoru Vám 
bude nápomocný náš Systém varování před křížením 
cesty jiným vozidlem, který Vás upozorní na vozidla, 
která nemůžete vidět.

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRÁNKÁCH 
VOLVOCARS.CZ

T5 | Summum | 467 Tmavě modrá Magic Blue Metallic |  
Kola Portia z lehké slitiny, 8x19", stříbrná Silver/výbrusy 
v provedení Diamond Cut
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„S naší novou generací dvoulitrových čtyřválcových  
motorů Drive-E není pro dosažení hospodárné jízdy a nízkých emisí  

CO2 nutné obětovat výkon a špičkovou ovladatelnost.”

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRÁNKÁCH VOLVOCARS.CZ

DRIVE-E | 19

Užívejte si více.  
Spotřebujte méně.

Drive-E není jen o nové generaci efektivních 
hnacích jednotek, ale také o našem kom-
plexním přístupu zaměřeném na ekologicky 
udržitelný motorismus. Přestože bereme 
náš závazek vyvíjet chytřejší a inovativní 
technologie snižující negativní dopad našich 
vozů na životní prostředí velice vážně, nikdy 
nezapomínáme ani na to, že by mělo být 
řízení vozu především zábavným a skvělým 
zážitkem. Stručně řečeno věříme, že  
pro dosažení hospodárné jízdy a nízkých  
emisí CO2 není nutné obětovat výkon  
a špičkovou ovladatelnost.

Naše řada motorů Drive-E se skládá z  
vysoce efektivních 2,0litrových čtyřválcových 
benzínových a naftových motorů. Tyto lehké 

motory s přeplňováním turbodmychadly a 
s nízkým vnitřním třením jsme spojili s naší 
zbrusu novou automatickou osmistupňovou 
převodovkou Geartronic™, která zajišťuje 
optimální výkon při všech otáčkách motoru.

 Vaše Volvo je vybaveno také funkcí 
ECO+, díky které je v závislosti na jízdním 
stylu možné snížit spotřebu paliva až o 5 %. 
Funkce ECO+ optimalizuje nejen body řaze-
ní, ale také řízení motoru a odezvu plynu. Chod 
hnacího ústrojí je regulován také systémem 
Start/Stop a funkcí ECO-coast. Funkce 
ECO-coast po uvolnění pedálu plynu při 
rychlostech nad 65 km/h odpojí spojku a 
místo toho, aby docházelo k brzdění vozu 
motorem, které je doprovázeno spotřebou 

paliva, pojede Vaše Volvo na volnoběh, kdy 
bude využívat jen svou kinetickou energii 
(tzv. plachtění).

Naše naftové motory Drive-E jsou vyba-
veny ještě dalšími technologiemi navrženými 
za účelem snížení spotřeby paliva a emisí. 
Díky přeplňování dvěma turbodmychadly a 
revoluční technologii vstřikování i-ART zajiš-
ťují tyto inteligentní motory citlivě reagující, 
čistý a efektivní výkon, protože je každý válec 
vybaven svým vlastním mikročipem a senzo-
rem tlaku, jejichž úkolem je vyměřit přesné 
množství potřebného paliva. Nejlepší na tom 
je, že zůstanou tyto vyspělé motory dokonale 
vyladěny i po letech používání.

T5 | Summum | 467 Tmavě modrá Magic Blue Metallic | 
Kola Portia z lehké slitiny, 8x19", stříbrná Silver/výbrusy 
v provedení Diamond Cut
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Volvo S60 je k dispozici se širokou 
nabídkou přelomových benzíno-
vých a naftových motorů, které jsou 
navrženy na míru Vašim potřebám. 
Každý z nich Vám zajistí maximální 
potěšení z jízdy při nízké spotřebě 
paliva a mimořádně nízké produkci 
emisí CO2. 

Hledáte maximální výkon? Náš vysoce 
efektivní benzínový motor T6 s přeplňo-
váním kompresorem a turbodmycha-
dlem Vám díky své síle 306 koní a při 
emisích CO2 149 g/km nabídne opravdu 
vzrušující jízdní zážitek. Pokud dáváte 
přednost nekompromisní efektivitě a  
čistému chodu, jistě Vás osloví náš vyso-
ce výkonný motor D5 se silou 225 koní 
nebo náš agregát D4 o výkonu 190 koní, 
které se mohou pochlubit emisemi CO2 
pouhých 119 g/km, respektive 99 g/
km. Nebo toužíte po kombinaci mimo-
řádně nízké spotřeby paliva a výkonu? V 
tom případě je pro Vás vhodným řešením 
motor D2 o výkonu 120 koní, jehož spo-
třeba je pouhých 3,7 l/100 km, a který 
produkuje emise CO2 jen 96 g/km. A 
benzínový agregát T3 disponující silou 
152 koní Vám udělá radost spotřebou 
pouhých 5,6 l/100 km a emisemi CO2 
131 g/km. 
Informace o spotřebě paliva a emisích CO2 se vztahují 
na vozidla s automatickou převodovkou s výjimkou  
motorizací T3, D4 a D2, které jsou dostupné s manuální 
převodovkou.

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRÁNKÁCH 
VOLVOCARS.CZ

T5 | Summum | 713 Modrá Power Blue Metallic | 
Kola Bor z lehké slitiny, 8x19", tmavě šedá Dark 
Grey/výbrusy v provedení Diamond Cut 
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Při zrychlování ze zatáčky… 
Budete mít pocit, že  

vám čte myšlenky. 

volvo S60 
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Zaměřili jsme se na přirozenou jízdní dyna-
miku S60, kterou jsme vyladili tak, aby vůz 
bezprostředně reagoval na Vaše přání. 

Například při vyjíždění z ostré zatáčky 
bude S60 držet požadovanou stopu téměř 
s telepatickou přesností. Každý řidič si musí 
zamilovat Systém kontroly trakce s řízením 
distribuce točivého momentu, který při 
vyjíždění ze zatáčky zajišťuje, aby byla na 
vnitřní a vnější kola přenesena adekvátní 

hnací a brzdná síla tak, aby nedocházelo  
k nedotáčivosti. Tuto technologii shledáte 
jako praktickou především až se budete 
snažit zařadit z vedlejší silnice do rychlého 
hlavního proudu. 

A co více, za skvělou ovladatelností vozu 
stojí dobrý podvozek a majitelé S60 si mohou 
vybrat z nabídky hned čtyř individuálních 
typů podvozku: Touring, Dynamic, Four-C a 
náš podvozek R-Design Sport. Vylepšováním 

a laděním těchto podvozků jsme strávili 
tisíce hodin. A myslíme si, že Vám výsledek 
naší práce poskytne opravdové vzrušení: bez 
ohledu na svou volbu budete mít jízdu plně 
pod kontrolou.

T5 | R-Design | 612 Červená Passion Red | Kola Ixion IV 
z lehké slitiny, 8x19", matně černá Matte Black/výbrusy 
v provedení Diamond Cut

VÁŠ NOVÝ VŮZ | 23
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VAŠE VOLBA  | 25

DOPŘEJTE SI SVOBODU VOLBY
Se značkou Volvo si můžete užívat každý 
aspekt svobody. Například svobodu objevo-
vat nové cesty, svobodu vychutnat si jízdu v 
jakém rytmu chcete a v neposlední řadě  
také svobodu navrhnout si vůz, který doko-
nale souzní s Vaší osobností a stylem. Výběr 
vozu Volvo není jen o vyjádření vlastního 
osobitého stylu. Dáváte tím najevo, co je pro 
Vás v životě nejdůležitější a že se podle toho 
řídíte. Ukazujete tím, že Vám záleží na lidech 
a na světě, který s nimi sdílíte, a že v oblasti 
designu a kvality nikdy nepřistupujete na 

kompromisy. Výběrem vozu, který je lidštější, 
intuitivnější a efektivnější, zdůrazňujete svou 
schopnost žít bohatý život svým vlastním 
osobitým způsobem.

Abyste si mohli pořídit nové Volvo S60 
přesně ve svém stylu, vytvořili jsme pro Vás 
širokou nabídku volitelného vybavení, úrovní 
výbavy a osobitého příslušenství. Přestože 
bude Vaše Volvo S60 velkoryse vybaveno již 
ve standardu a v rámci úrovně výbavy Kinetic, 
můžete si dopřát ještě lepší jízdní zážitek s 
úrovní výbavy Momentum. Nebo se chcete 

nechat po všech stránkách rozmazlovat tím 
nejvybranějším skandinávským luxusem? 
Pak se budete cítit jako doma ve voze s úrovní 
výbavy Summum. Jestliže preferujete spíše 
sportovní styl, prohlédněte si, co nabízí úro-
veň výbavy R-Design, nebo zkuste Volvo S60 
Polestar, se kterým získáte opravdu působivý 
výkon. Bez ohledu na své priority si můžete 
být jistí, že máme Volvo S60 jako stvořené 
pro Vás. Čtěte dále a poznejte různé podoby 
nového Volva S60. 

Volvo S60 Kinetic Volvo S60 SummumVolvo S60 Momentum

Volvo S60 R-Design Volvo S60 Polestar

T5 | Summum | 713 Modrá Power Blue Metallic
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TA SPRÁVNÁ VÝBAVA PRO VAŠE CESTOVÁNÍ.
Výběr Volva S60 byl tou jednodušší částí. 
A nyní je třeba vybrat si výbavu, která bude 
pro Vás tou ideální. Již naše základní úroveň 
výbavy Kinetic Vám poskytne celou řadu 
technologií splňujících vysoké nároky na 
styl, komfort a bezpečnost. Získáte s ní 
také technologie IntelliSafe představující 
špičku v oblasti bezpečnosti, mezi které již 
ve standardu patří i oceňovaný systém City 
Safety předcházející kolizím a Elektronické 
řízení stability. 

Pro ty, kteří se chtějí kochat skandináv-
ským luxusem ještě více, je zde úroveň  

výbavy Momentum. Dekorativní prvky 
exteriéru v lesklém provedení Bright spolu s 
velkými 17" koly dodají Vašemu Volvu S60 
na exkluzivitě a podtrhnou jeho přítomnost 
na silnici, zatímco sportovně-elegantní 
čalounění v kombinaci textil/T-Tec a hliníkové 
dekorativní obložení interiéru Milled přispějí k 
atraktivnějšímu vyznění kabiny. V rámci úrovně  
výbavy Momentum si můžete vychutnat také 
čistou reprodukci zvuku audio systému High 
Performance, který nabízí možnost pohodlného  
streamování hudby prostřednictvím techno-
logie Bluetooth®, a komfortní funkce jako je 

například zadní parkovací asistent. Při jízdě 
po setmění určitě oceníte Aktivní světlomety 
natáčivé ve směru jízdy (ABL) s dual-xeno-
novou technologií, které Vám v noci zajistí 
výrazně lepší výhled do zatáček. Pokud k 
tomuto systému přidáte ještě Automatické 
přepínání dálkových světel,nebudete muset 
řešit přepínání mezi dálkovými a potkávacími 
světly, přičemž budete mít zajištěno vynikající 
osvětlení bez oslňování ostatních řidičů.

volvo S60 

S60
Zahrnuje:
16" kola Hera z lehké slitiny | Tříbodové bezpečnostní pásy s upozorněním na nezapnuté pásy u všech 5 sedadel | Zadní sedadlo dělené v poměru 40/60 | Airbag na straně řidiče a spolujezdce 
vpředu | Vstup AUX | Dekorativní obložení interiéru v černém provedení Charcoal | City Safety | Systém kontroly trakce (CTC) | Dvojitý držák nápojů, vpředu | Elektronické řízení stability (ESC) | 
Elektricky ovladatelná parkovací brzda | Automatická klimatizace (ECC) s výdechy v B-sloupcích | 12V zásuvka pro cestující vpředu | Seřizovač sklonu světlometů | Osvětlené toaletní zrcátko 
na straně spolujezdce | Nafukovací clony (IC) | ISOFIX, zadní sedadla | LED DRL (Světla pro denní svícení) | Textilní čalounění Mellbystrand | Ukazatel venkovní teploty | Dálkové centrální 
zamykání | Infotainment systém Sensus s 5" barevným displejem ve středové konzole a s audio systémem Performance vybaveným CD přehrávačem | Boční airbagy integrované v předních 
sedadlech | Palubní počítač | Sada pro opravu pneumatik | Systém monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS) | WHIPS™ (Systém ochrany proti hyperflexi krční páteře pro cestující na předních 
sedadlech) Ovládací prvky audio systému na volantu | Tempomat | Osvětlené toaletní zrcátko na straně řidiče | Kůží potažená hlavice řadicí páky | Kůží potažený volant | Textilní podlahové 
koberečky | Spínač zámku dveří na straně spolujezdce

KINETIC
Zahrnuje základní úroveň výbavy rozšířenou o následující prvky:
16" kola z lehké slitiny Hera | Ovládací prvky audio systému na volantu | Tempomat | Osvětlené toaletní zrcátko na straně řidiče | Kůží potažená hlavice řadicí páky | Kůží potažený volant | Textilní 
podlahové koberečky | Spínač zámku dveří na straně spolujezdce

MOMENTUM
Zahrnuje úroveň výbavy Kinetic rozšířenou o následující prvky: 
17" kola z lehké slitiny Pallene | Bezrámové vnitřní zpětné zrcátko s automatickou změnou odrazivosti | Bluetooth® | Lemování bočních oken v lesklém provedení Bright | Čalounění Tylösand v 
kombinaci textil/T-Tec | Audio systém High Performance | Kůží potažený volant s dekorativními prvky v hedvábně lesklém provedení Silk Metal | Zadní parkovací asistent | Dešťový senzor | Sklopná 
vnější zpětná zrcátka s osvětlením nástupního prostoru | Dekorativní hliníkové obložení interiéru Milled | Ovládací prvky klimatizace v provedení stylizované figurky Uni decor 

1–2. Volvo S60 Kinetic se 16" koly. 3. Součástí výbavy Volva S60 Kinetic jsou kůží potažený volant a analogový displej řidiče. 4. Uvnitř Volva S60 Momentum najdete kůží potažený volant s 
dekorativními prvky v hedvábně lesklém provedení Silk Metal, analogový displej řidiče a náš vynikající audio systém High Performance s pohodlným ovládáním prostřednictvím tlačítek na volantu 
a s možností Bluetooth® streamování hudby. 5. Při couvání s Volvem S60 Momentum Vám nabídne pomocnou ruku parkovací asistent. 6. Volvo S60 Momentum se 17" koly a dekorativními 
prvky exteriéru v lesklém provedení Bright nezapře svůj elegantní charakter.
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volvo S60 

Vzhledem k široké nabídce laků karoserie a 
různých druhů kol si můžete vytvořit Volvo S60 
na míru. V rámci úrovně výbavy Kinetic může 
být Váš vůz vybaven 16" koly z lehké slitiny,  
zatímco pro variantu Momentum jsou k dispozici 
také větší 17" kola. Vámi zvolená barva laku 
má zásadní vliv na celkové vyznění vzhledu 
Vašeho Volva S60. Každá z různých barevných 
variant pozvedne luxusní a výrazných charakter 
Vašeho Volva.

Portia, 8 ×19"
Stříbrná Silver Bright

Titania, 8 ×18" 
Černá Black/výbrusy Diamond Cut

Tucan, 8×18" 
Stříbrná Silver Bright

Portia, 8 ×19"  
Černá Black/výbrusy Diamond Cut 

Ymir, 8x18" 
Černá Black/výbrusy Diamond Cut

Sadia, 8x17" 
Stříbrná Silver

Skadi, 8 ×18" 
Stříbrná Silver Bright

Bor, 8 ×19" 
Tmavá Dark Grey/výbrusy Diamond Cut

Pallene, 7×17"  
Stříbrná Silver

Rex, 7×17" 
Stříbrná Silver

Hera, 7×16" 
Stříbrná Silver
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VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRÁNKÁCH VOLVOCARS.CZ

019 
Černá Black Stone

707 
Perleťově bílá Crystal White Pearl

614 
Bílá Ice White

714 
Šedá Osmium Grey Metallic

702 
Červená Flamenco Red Metallic

711 
Stříbrná Bright Silver Metallic 

477 
Tmavě stříbrná Electric Silver Metallic

492 
Tmavě šedá Savile Grey Metallic

713 
Modrá Power Blue Metallic

721 
Modrá Mussel Blue Metallic

719 
Písková Luminous Sand Metallic

467 
Tmavě modrá Magic Blue Metallic

717 
Černá Onyx Black Metallic

612 
Červená Passion Red
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Při navrhování interiéru Volva S60 jsme 
chtěli, abyste se stali jeho srdcem Vy. Každý 
detail, každá křivka, každý tvar je důkazem 
snahy našich designérů vytvořit prostor, 
ve kterém byste se cítili příjemně a záro-
veň byste v něm měli vše dokonale pod 
kontrolou. Úroveň výbavy Kinetic zahrnuje 
ergonomická sedadla čalouněná textilním 
materiálem v černém odstínu Charcoal. 
Varianta Momentum je vybavena elegant-
nějšími a sportovněji působícími sedadly 
s čalouněním v kombinaci textil/ 
T-Tec. Této úrovni výbavy dodává  
na přitažlivosti také dekorativní  
liníkové obložení interiéru v  
provedení Milled nebo Brushed.

ČALOUNĚNÍ Textilní čalounění Mellbystrand 1. Černý odstín Charcoal v černém interiéru Anthracite se světlým polstrováním stropu Quartz, 3001 (základní úroveň výbavy, Kinetic) 
Čalounění Tylösand v kombinaci textil/vinyl 2. Černý odstín Charcoal/Offblack v černém interiéru Anthracite se světlým polstrováním stropu Quartz, 3601 (Momentum) 3. Černý 
odstín Charcoal/Offblack v černém interiéru Anthracite s polstrováním stropu v černém provedení Charcoal, 3661 (Momentum)

DEKORATIVNÍ OBLOŽENÍ INTERIÉRU 4. Černé provedení Charcoal (základní úroveň výbavy, Kinetic) 5. Hliníkové v provedení Milled (Momentum) 6. Hliníkové v provedení Brushed 
(Momentum)

volvo S60 
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S60 SUMMUM
Zahrnuje úroveň výbavy Momentum rozšířenou o následující prvky: 
17" kola z lehké slitiny Rex | Adaptivní digitální displej komunikačního rozhraní řidiče s chromovaným dekorem | Kožené čalounění | Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče s pamětí polohy 
sedadla a vnějších zpětných zrcátek | Zadní loketní opěrka s držáky nápojů a s úložným prostorem | Chromování v přední části

VYŠŠÍ ÚROVEŇ LUXUSU
Exkluzivní Volvo S60 Summum jsme navrhli, 
abychom uspokojili Vaše nejvyšší očeká-
vání od skandinávského luxusu. Jedná se o 
osobité vyjádření našeho silného smyslu pro 
eleganci a vytříbenost. Každý z detailů byl 
vybrán s maximální pečlivostí, abyste si mohli 
Vy i Vaše posádka vychutnávat skutečně 

sofistikované a osvěžující prostředí. Krásné 
křivky karoserie jsou umocněny elegantními 
detaily, které jsou příslibem ryzího luxusu, 
který Volvo S60 ukrývá ve svém důmyslně 
propracovaném interiéru, jenž nabízí dosta-
tek prostoru pro příjemný jízdní zážitek. 
Volvo S60 Summum představuje ztělesnění 

naší hrdé tradice v navrhování vozů, jejichž 
srdcem je člověk. Pokud dojde na inteligentní 
luxus snoubící se s výrazným stylem a svěžími 
nápady, Volvo S60 Summum je natolik výji-
mečné jako Vy.

ÚROVEŇ VÝBAVY SUMMUM | 33

T5 | Summum | 477 Tmavě stříbrná Electric Silver Metallic
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Úroveň výbavy Summum představuje to nej-
luxusnější provedení Volva S60. Nadčasový 
skandinávský design zde podtrhují pečlivě 
zvolené detaily exteriéru, mezi které patří vý-
razná maska chladiče s chromovými proužky 
a stylová 17" kola z lehké slitiny. Tato kola 
zároveň přispívají k sebejistému postoji vozu.

V interiéru na Vás bude dýchat luxus v  
podobě autentických materiálů zpracovaných 
s řemeslnou zručností. Výsledkem je atmo-
sféra elegantního obývacího pokoje, ve kte-
rém se budete cítit více než příjemně. V roli 

řidiče si můžete užívat pohodlí v elektricky 
nastavitelném sedadle Comfort nebo  
Sport čalouněném jemnou kůží a kochat se 
pohledem na intuitivní digitální displej řidiče. 
V závislosti na svém momentálním rozpolo-
žení si můžete vybrat jeden ze tří grafických 
motivů displeje: výchozí režim Elegance má 
stylové černé pozadí, zatímco pro režim Eco 
je příznačná zelená barva a režim Performan-
ce upoutá svou výraznou červenou. Funkce 
paměti pro elektricky nastavitelné sedadlo 
umožňuje uložit nejen nastavení vlastního 

sedadla, ale také vnějších zpětných zrcátek. 
Pokaždé, když odemknete vůz pomocí 
dálkového ovládání, sedadlo řidiče a vnější 
zpětná zrcátka se automaticky nastaví do 
polohy, ve které se nacházely, když jste vůz 
naposledy opouštěli. Veškerý komfort a 
pohodlí si budou vychutnávat také cestující 
sedící vzadu na kůží čalouněných sedadlech, 
kde budou mít k dispozici loketní opěrku s 
držáku nápojů a úložným prostorem. 

1. Volvo S60 Summum se 17" koly. 2. Dekor předního spoileru v elegantním chromovaném provedení. 3. Prvky jako jsou podsvícená hlavice řadicí páky a chromované lemování ovládacích 
prvků klimatizace umocňují elegantní vyznění interiéru. 4. Atmosféru v duchu skandinávského luxusu dokreslují čalounění z jemné kůže a elektricky nastavitelné sedadlo řidiče s funkcí paměti 
pro nastavení sedadla a vnějších zpětných zrcátek. 5. Intuitivní digitální displej řidiče se třemi grafickými režimy.

volvo S60 
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volvo S60 

Exteriér Volva S60 Summum s jemnými detaily 
představuje nadčasové vyjádření klasického 
skandinávského designu. Díky pestré nabídce 
laků karoserie si můžete vytvořit Volvo S60 
Summum, které přesně souzní s Vaším stylem 
a osobním vkusem. K nadčasové eleganci 
vozu přispějí také kola z lehké slitiny dostupná 
v široké nabídce různých provedení, která mají 
jedno společné: ve spojení s exteriérem vozu 
vytváří jeden harmonický celek.

Portia, 8 ×19"
Stříbrná Silver Bright

Titania, 8 ×18" 
Černá Black/výbrusy Diamond Cut

Tucan, 8×18" 
Stříbrná Silver Bright

Portia, 8 ×19"  
Černá Black/výbrusy Diamond Cut 

Ymir, 8x18" 
Černá Black/výbrusy Diamond Cut

Sadia, 8x17" 
Stříbrná Silver

Skadi, 8 ×18" 
Stříbrná Silver Bright

Bor, 8 ×19" 
Tmavá Dark Grey/výbrusy Diamond Cut 

Pallene, 7×17"  
Stříbrná Silver

Rex, 7×17" 
Stříbrná Silver
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019 
Černá Black Stone

707 
Perleťově bílá Crystal White Pearl

614 
Bílá Ice White

714 
Šedá Osmium Grey Metallic

702 
Červená Flamenco Red Metallic

711 
Stříbrná Bright Silver Metallic 

477 
Tmavě stříbrná Electric Silver Metallic

492 
Tmavě šedá Savile Grey Metallic

713 
Modrá Power Blue Metallic

721 
Modrá Mussel Blue Metallic

719 
Písková Luminous Sand Metallic

467 
Tmavě modrá Magic Blue Metallic

717 
Černá Onyx Black Metallic

612 
Červená Passion Red

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRÁNKÁCH VOLVOCARS.CZ

ÚROVEŇ VÝBAVY SUMMUM | 37
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Uvnitř Volva S60 Summum budete obklo-
peni sofistikovaným luxusem. Kamkoliv se 
podíváte, všude najdete původní mate riály 
zpracované s řemeslnou pečlivostí. O tom,  
že lze luxusní prostředí vnímat i na dotek, 
svědčí ergonomická sedadla Comfort  
nebo Sport čalouněná 
jemnou kůží. Abyste si 
mohli interiér přizpů sobit 
svému osobnímu vkusu, 
můžete si vybrat z naší 
široké nabídky barev 
interiéru, čalounění  
a dekorativního  
obložení.

ČALOUNĚNÍ Sedadla Comfort s koženým čalouněním 1. Černý odstín Offblack v černém interiéru Anthracite se světlým polstrováním stropu Quartz, 3701 2. Černý odstín Offblack 
v černém interiéru Anthracite s černým polstrováním stropu Charcoal, 3761 3. Béžový odstín Soft Beige v černém interiéru Anthracite s béžovým polstrováním stropu Soft Beige, 370P  
4. Béžový odstín Soft Beige v béžovém interiéru Sandstone Beige s béžovým polstrováním stropu Soft Beige, 371T Sedadla Sport s koženým čalouněním  5. Černý odstín Offblack 
v černém interiéru Anthracite se světlým polstrováním stropu Quartz, 3301 6. Černý odstín Offblack v černém interiéru Anthracite s černým polstrováním stropu Charcoal, 3361 7. Béžový 
odstín Soft Beige v černém interiéru Anthracite s béžovým polstrováním stropu Soft Beige, 330P 8. Béžový odstín Soft Beige v černém interiéru Anthracite s černým polstrováním stropu 
Charcoal, 336P 9. Kombinace hnědá Beechwood/černá Offblack v černém interiéru Anthracite se světlým polstrováním stropu Quartz, 3303 10. Kombinace hnědá Beechwood/černá 
Offblack v černém interiéru Anthracite s černým polstrováním stropu Charcoal, 3363 11. Béžový odstín Soft Beige v béžovém interiéru Sandstone Beige s béžovým polstrováním stropu Soft 
Beige, 331T

DEKORATIVNÍ OBLOŽENÍ INTERIÉRU 12. Hliníkové v provedení Milled 13. Hliníkové v provedení Brushed 14. Dřevěné v provedení Urbane

 

15. Dřevěné v provedení Piano Black

volvo S60 

Sedadlo Comfort Sedadlo Sport 
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INSPIROVÁNO LÁSKOU K ŘÍZENÍ
Pokud milujete řízení, je pro Vás tou pravou 
volbou Volvo S60 R-Design. Jedinečně 
osobitý vzhled varianty R-Design dává jasně 
najevo, že se jedná o vůz, který nabízí styl, 
citlivou odezvu a skvělou ovladatelnost, 
které ocení každý, pro koho je řízení srdeční 
záležitostí. Vaše limuzína od Volva se může 
pochlubit celou řadou elegantních designo-
vých detailů, které nezapřou její dynamickou 

sportovní povahu. Atraktivní provedení dává 
tomuto vozu vyniknout z každého úhlu, při-
čemž je zároveň příslibem toho, že bude ka-
ždá Vaše jízda strhující. Můžete si být jistí, že 
potěšení z jízdy Vás ve Volvu S60 R-Design 
nikdy neopustí. Radost ucítíte již v okamžiku, 
kdy se usadíte na ergonomicky tvarované 
sedadlo řidiče ve sportovním provedení 
R-Design, kde budete obklopeni důmyslně 

řešeným expresivním interiérem. Vše od 
volantu R-Design a digitálního displeje řidiče 
až po černé polstrování stropu v provedení 
Charcoal Vás bude za jízdy inspirovat a pod-
porovat. Mimo to jsme Volvo S60 R-Design 
vybavili také precizně vyladěným sportovním 
podvozkem, který udělá z projíždění zatáček 
opravdovou slast.

S60 R-DESIGN
Touto úrovní výbavy lze rozšířit úroveň výbavy Kinetic, Momentum nebo Summum. 
18" kola z lehké slitiny Ixion III | Tříramenný volant potažený perforovanou kůží a dekorovaný kovovým znakem R-Design | Adaptivní digitální displej komunikačního rozhraní řidiče s tématem 
R-Design | Dvě výrazné koncovky výfuku | Polstrování stropu Inscription v černém provedení Charcoal | LED světla pro denní svícení (R-Design) | Mřížka chladiče v provedení R-Design | 
Kůží potažená spor tovní hlavice řadicí páky | Čalounění v provedení textil Nubuck/kůže | Dekorativní obložení interiéru R-Design | Kryty vnějších zpětných zrcátek ve stříbrném metalickém 
provedení | Sportovní podvozek | Sportovní podlahové koberečky | Sportovní pedály | Sportovní sedadla | Prahové lišty z nerezové oceli s barevným logem R-Design | Přední část masky vozu 
v unikátním provedení R-Design | Unikátní zadní difuzor v provedení R-Design

T5 | R-Design | 612 Červená Passion Red | Kola Ixion IV 
z lehké slitiny, 8x19" matně černá Matte Black/výbrusy 
v provedení Diamond Cut
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V provedení R-Design získává Volvo chytře 
řešenou sportovní výbavu, která zvenčí i ze-
vnitř na pohled i na dotek inspiruje k výkonu. 
Jeho nadmíru atraktivní exteriér v každém 
svém detailu od výrazné masky chladiče v 
černém provedení Matt Tech Black s žebry 
ve vysokém lesku přes přední spoiler a kryty 
vnějších zpětných zrcátek v leskle stříbrném 
provedení Bright Silver až po úžasná 18" kola 
z lehké slitiny vypovídá o sportovní povaze 
tohoto vozu. V zadní části vozu nelze pře-
hlédnout dvě chromované koncovky výfuku 
a zadní difuzor s aerodynamickými křidélky 
ve stylu závodních vozů, který dodává zádi  
na dokonalosti.

V interiéru se sportovní charakter vozu 
projevuje v podobě unikátního hliníkového 
dekorativního obložení interiéru R-Design, 
černého polstrování stropu Charcoal a 
sportovních sedadel R-Design s čalouněním 

v kombinaci textil Nubuck/perforovaná kůže 
nebo kůže/perforovaná kůže. Společně tyto 
prvky v kabině vytváří prostředí, ve kterém se 
budete cítit jako v technicky do detailu pro-
my šleném kokpitu. Sportovně-elegantní 
atmosféru interiéru umocňuje kontrastní 
prošívání sedadel, manžety řadicí páky a vo-
lantu potaženém perforovanou kůží. Výrazně 
tvarovaná sportovní sedadla R-Design Vás 
dokonale obejmou od stehen až po ramena, 
čímž Vám poskytnou komfortní oporu a 
pocit mimořádné kontroly nad situací přesně 
tak, jak by to mělo u vozidla stvořeného pro 
vášnivé řidiče být. Abyste měli při řízení k dis-
pozici všechny informace, které Vás opravdu 
zajímají, nabízí varianta R-Design digitální  
displej řidiče s unikátním motivem R-Design.

Jednou z největších radostí, které si budete 
za volantem tohoto vozu užívat, je ostrá a 
citlivá zpětná vazba, která je dána rychleji 

reagu jícím řízením a precizně vyladěným 
sportov ním pod vozkem R-Design. Součástí 
tohoto nižšího a pevnějšího podvozku jsou 
nastavitelné stabilizátory a tužší pružiny. 
Dále jsou zde unikátní jednoplášťové zadní 
tlumiče, které svými rychlejšími reakcemi 
za všech okolností zajišťují lepší chování 
vozu. Tužší pouzdra spolu s předními vzpě-
rami přispívají k větší tuhosti konstrukce 
karoserie, která se tak stává mnohem lépe 
ovladatelnou, výsled kem čehož je sportovní 
jízdní zážitek, kdy vůz perfektně kopíruje  
zakřivení vozovky bez kompromisů na jízd-
ním komfortu.

Volvo S60 R-Design je dostupné v kom-
binaci se všemi hnacími agregáty.

1.Výrazně tvarovaná sportovní sedadla R-Design s unikátním čalouněním v kombinaci textil Nubuck/perforovaná kůže a s kontrastním prošíváním dodávají interiéru na dynamice. 2. Jedinečný 
charakter interiéru R-Design je dán také kůží potaženým volantem R-Design, digitálním displejem řidiče s motivem R-Design, koženou manžetou řadicí páky, dekorativním hliníkovým obložením 
interiéru R-Design a sportovními hliníkovými pedály. 3. Přední maska chladiče R-Design v černém provedení Matt Tech Black, přední spoiler s LED světly pro denní svícení a kryty vnějších 
zpětných zrcátek v matně stříbrném provedení Silk Matt Silver podtrhují dynamickou povahu vozu. 4. Zadní difuzor R-Design se dvěma integrovanými koncovkami výfuku udělá na silnici působivý 
dojem. 5. Stylové lišty dveřních prahů R-Design v hedvábně lesklém provedení Silk Metal Vás budou vítat při každém nastupování.
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Exteriér Volva S60 R-Design nenechá nikoho pochybovat o jeho 
sportovní povaze. Odstíny laků karoserie byly proto pečlivě vybrány, 
aby podtrhly dynamický charakter vozu a jeho jedinečný výraz. Napří-
klad nový modrý odstín Bursting Blue Metallic určený exkluzivně pro 
variantu R-Design dodává vozu na sportovnosti, přičemž perfektně 
ladí s dekorativním obložením karoserie ve vysoce lesklém černém 
provedení a s hedvábně lesklými detaily. Nová stylová pětipaprsková 
kola Ixion R-Design, která jsou k dispozici v 18" nebo 19" verzi, zdů-
razní dynamický vzhled Volva S60 R-Design a pomohou této sportovní 
limuzíně nastavit laťku opravdu vysoko. 

Ixion III, 8 ×18" 
Černá Matt Black/výbrusy Diamond Cut

Ixion IV, 8 ×19" 
Černá Matt Black/výbrusy Diamond Cut
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707 
Perleťově bílá Crystal White Pearl

614 
Bílá Ice White

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRÁNKÁCH VOLVOCARS.CZ

ÚROVEŇ VÝBAVY R-DESIGN | 45

714 
Šedá Osmium Grey Metallic

477 
Tmavě stříbrná Electric Silver Metallic

713 
Modrá Power Blue Metallic

720 
Modrá Bursting Blue Metallic

717 
Černá Onyx Black Metallic

492 
Tmavě šedá Savile Grey Metallic

612 
Červená Passion Red

_00Q3E_S60_16w46_CZcs.indd   45 2016-11-01   15:55



S60_16w46_EU_V0.indd   46 2016-11-03   15:58

ČALOUNĚNÍ Textil Nubuck/perforovaná kůže 1. Kombinace černých odstínů Charcoal/Offblack v černém interiéru Anthracite s černým polstrováním stropu Charcoal, 3R60  
Kůže/perforovaná kůže 2–3. Černý odstín Offblack v černém interiéru Anthracite s polstrováním stropu v černém provedení Charcoal, 3T60 

DEKORATIVNÍ OBLOŽENÍ INTERIÉRU 4. Hliníkové v provedení R-Design 

Za volantem Volva S60 R-Design Vám 
bude dělat radost dynamický a na řidiče 
orientovaný kokpit vytvořený z prvotřídních 
materiálů. Výrazně tvarovaná sportovní 
sedadla R-Design Vám zajistí komfort a 
ideální oporu i při ostrém průjezdu zatáč-
kami, zatímco exkluzivní čalounění v kom-
binaci textil Nubuck/perforovaná kůže 
nebo kůže/perforovaná kůže s kontrast-
ním prošíváním dodá kabině vozu na 
sportovním, ale zároveň i vkusném, 
charakteru. Z vizuálního hlediska 
Vás potěší hliníkové dekorativní 
obložení interiéru R-Design, 
které perfektně ladí s černým 
interiérem Charcoal.
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KDYŽ NA ŘÍZENÍ ZÁLEŽÍ
Zažijte na vlastní kůži, jaké vzrušení skýtá ryze 
 výkonný vůz, který byl precizně vyladěn pro 
potřeby Vašeho každodenního života. Každá 
součást tohoto vozu byla navržena s důra-
zem na maximalizaci celkové ovladatelnosti, 
která za všech podmínek zajišťuje vzrušující 
a bez peč nou jízdu. Tím vznikl působivě 
dyna mický vůz s extrémně citlivými reakcemi, 

který vyniká v celé řadě ohledů. Volvo  
S60 Polestar představuje výsledek téměř  
dvou desetiletí zkušeností a vědomostí 
získaných na závodní trati, kde je možné 
nejlépe objevovat nové možnosti vozů  
Volvo. Ve spolupráci s konstruktéry společ-
nosti Polestar, kteří mají za sebou bohatou 
praxi se stavěním vozů s optimální  

ovladatelností pro závodní trať, jsme vyvinuli 
výkonný vůz pro skutečný život. Špičkový 
výkon tohoto vozu si můžete vychutnávat na 
všech silnicích, za každého počasí a v každé 
roční době. Dle našeho mínění se jedná o 
dokonalý vůz s vysokým výkonem.

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRÁNKÁCH POLESTAR.SE/CS-CZ/START/

VOLVO S60 POLESTAR
Zahrnuje úroveň výbavy Summum rozšířenou o následující prvky:
20" na míru navržené disky Polestar | Zadní difuzor Polestar a přední spoiler typu lízátka v krajích dole | Zadní spoiler Polestar | Volant potažený textilním materiálem Nubuck | Sedadla Sport 
čalouněná v kombinaci Nubuck/kůže, kontrastní modré prošívání | Pedály a opěrka nohy Polestar | Lišty dveřních prahů a hlavice řadicí páky Polestar | Podvozek Polestar s tlumiči Öhlins DFV 
(technologie Dual Flow Valve) a s tužšími spirálovými pružinami | Nová generace čtyřválcového motoru T6 AWD Polestar o výkonu 367 koní | 8-stupňová převodovka Geartronic™ | Pádla řazení 
na volantu | Speciálně vyladěný pohon všech kol Polestar AWD | Šestipístkové přední brzdové třmeny Brembo® a odvětrávané brzdové kotouče o průměru 371 mm | 2,5" výfukové potrubí z 
nerezové oceli

Polestar | 619 Modrá Cyan Racing Blue | Disky Polestar, 8x20"
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Postavit závodní vůz, jehož přednosti se ome-
zují především na to, aby byl na závodní trati 
co nejrychlejší, je jedna věc.

Vyvinout silniční vůz s optimální ovladatel-
ností za všech podmínek a na všech silnicích 
je věc druhá. Hlavní podmínkou pro vytvoření 
mimořádně výkonného vozu je silný a citlivě 
reagující podvozek. To ale zdaleka není vše. 
Aby bylo možné dosáhnout optimální ovlada-
telnosti, všechny komponenty musí vzájemně 
spolupracovat a být dokonale vyladěny. 
Motor, aerodynamika, brzdy, převodovka, 
pneumatiky, odpružení, to vše musí dle slov 
konstruk térů závodních vozů vytvářet doko-
nale vyváže nou jednotu.

Abychom získali přesně ten vůz, který 
jsme chtěli, musel tým našich konstruktérů 
u původní varianty Volva S60 provést více 

než 70 různých úprav a vylepšení. Společně 
s naším dlouhodobým partnerem v oblasti 
vývoje a výroby tlumičů, značkou Öhlins, 
jsme vyvinuli na míru šité tlumiče s tech-
nologickou vyspělostí, kterou byste běžně 
našli jen u supersportovních aut. Vysoce 
výkonný čtyřválcový motor T6 AWD Polestar 
nové generace disponující výkonem 367 
koní a max. točivým momentem 470 Nm s 
přeplňováním kompresorem a turbodmy-
chadlem přináší optimální ovladatelnost a 
efektivitu v celém spektru otáček. Ke zvýšení 
výkonu přispívají také aktivní plnoproudý 
výfukový systém a překalibrovaný systém 
řízení motoru. Novou kalibrací si prošla také 
8-stupňová převodovka Geartronic™, která 
spolu s pádly řazení na volantu zlepšuje ovla-
datelnost vozu a umožňuje rychlejší řazení 

převodových stupňů. Pohon všech kol byl 
vyladěn pro zajištění lepší jízdní dynamiky, kdy 
je v některých situacích jako jsou rozjíždění 
nebo ostré zatáčení přenášeno více hnací 
síly na zadní kola. Brzdný účinek byl optimali-
zován prostřednictvím speciálně navržených 
6-pístkových brzdových třmenů Brembo® a 
odvětrávaných brzdových kotoučů o průměru  
371 mm. Pokud přidáte speciálně kalibrova-
nou aerodynamickou sadu a interiér s výrazně 
tvarovanými sedadly s čalouněním v kom-
binaci Nubuck/kůže, která Vám poskytnou 
vynikající oporu, získáte po všech stránkách 
vyvážený vůz. Volvo S60 Polestar je stvořeno 
pro ty, kteří řídí srdcem a chtějí si užívat spor-
tovní jízdní zážitek každý den, na každé silnici 
a za všech podmínek. A nejen za krásné 
slunečné soboty.

1. Vysoce výkonný motor T6 AWD Polestar nové generace s přeplňováním kompresorem a turbodmychadlem, který disponuje silou 367 koní, si opravdu zaslouží hrdě nést znak Polestar.  
2. Hliníkové sportovní pedály s pryžovými protiskluzovými prvky. 3. Volant potažený textilním materiálem Nubuck a kůží se skvěle drží, čímž přispívá k vynikajícímu jízdnímu zážitku při aktivní  
jízdě. 4. Součást podvozku Polestar tvoří na míru navržené tlumiče Öhlins s patentovanou technologií Dual Flow Valve, které zajišťují dokonalou rovnováhu mezi ovladatelností vozu a komfortem.  
5. Díky pádlům řazení na volantu získáte ještě lepší kontrolu nad vozem. 6. Zadní spoiler a difuzor pomáhají přitlačit vůz k zemi a optimalizovat přilnavost pneumatik a celkovou ovladatelnost. 
7. Nová 8-stupňová převodovka Geartronic™ je precizně vyladěná, aby okamžitě reagovala na podněty řidiče. 8. Důmyslně navržená přední krajní lízátka redukují množství vzduchu proudícího 
pod vůz a dodávají přídi na ještě výkonnějším vzhledu.
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19" 

Disky : Ráfky 172-S, navržené Polestar

Zimní pneumatiky: Michelin Pilot Alpin PA4 235/40 R19 (96H) 
XL Europe

Nokian Hakkapelitta 8 235/40 R19 (96H) 
XL Nordic studs

Michelin Easy Grip W12

20" 

Disky: Ráfky 171-S, navržené Polestar

Letní pneumatiky :

Zimní pneumatiky:

Michelin Pilot Super Sport 245/35 ZR20 
(95Y) XL

Michelin Pilot Alpin PA4 245/35 R20 
(95W) XL Europe

Nokian Hakkapelitta 8 245/35 R20 (95H) 
XL Nordic studs

Pro dosažení optimálních jízdních vlastností je žádoucí, aby každá 
ze součástí výkonného vozu spolupracovala v dokonalé souhře jako 
celek. Samotný exteriér vozu v tom není žádnou výjimkou. Například 
díky vývoji a testování v aerodynamickém tunelu automobilky Volvo 
umožňuje design na míru navržených kol z lehkých slitin Polestar 
optimální proudění vzduchu, aby byl za všech okolností zajištěn 
maximální brzdný účinek.
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VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRÁNKÁCH POLESTAR.SE/CS-CZ/START/

614 
Bílá Ice White

711 
Stříbrná Bright Silver Metallic 

619 
Modrá Cyan Racing Blue

717 
Černá Onyx Black Metallic

POLESTAR | 53
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Vítejte v interiéru. Protože je Volvo S60  
Polestar vozem pro ty, kteří milují aktivní 
způsob řízení, vytvořili jsme pro něj interiér, 
ve kterém bude mít řidič vše dokonale pod 
kontrolou. Například důmyslně řešená a 
ergonomicky tvarovaná sedadla s čalouně-
ním v kombinaci Nubuck/kůže zajistí řidiči 

perfektní oporu a pocit naprosté kontroly 
nad situací. Kromě svých praktických vlast-
ností nabízí interiér Volva S60 Polestar také 
dynamickou a zároveň i stylovou atmosféru, 
kterou umocňují například kontrastní modré 
detaily a dekorativní karbonové obložení inte-
riéru . Pokud připočtete ještě volant potažený 

textilním materiálem Nubuck a kůží, který 
se výborně drží, na míru vyrobené pedály a 
opěrku nohy pro zajištění lepší zpětné vazby 
od silnice, získáte vůz, který Vám při aktivní 
jízdě poskytne úžasný jízdní zážitek.

ČALOUNĚNÍ Textil Nubuck/perforovaná kůže 1. Černý odstín Charcoal/Offblack v černém interiéru Anthracite s černým polstrováním stropu Charcoal, 3S61

DEKORATIVNÍ OBLOŽENÍ INTERIÉRU 2. Karbonové v provedení Carbon Fibre
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„Naše kamera parkovacího asistenta s výhledem  
do slepého úhlu vpředu Vám při vyjíždění z míst s omezeným  

výhledem umožní „vidět za roh“.“

KAŽDÁ OSOBNOST JE UNIKÁTNÍ.
Ujistěte se, že Vaše Volvo 

odráží Vaši osobnost.

Velmi příjemnou fází při kupování nového 
Volva je vybírání výbavy, která mu dodá na 
osobitosti. Svou tvář vtisknete svému Volvu 
výběrem příslušenství, které ladí s Vaším 
vkusem a souzní s Vaším životním stylem.

Abychom z Vás sejmuli část stresu, který 
Vás na silnicích čeká, vyvinuli jsme techno-
logie jako je kamera předního parkovacího 
asistenta s výhledem do slepého úhlu. Tento 
systém nabízející rozhled v zorném poli 180° 
Vám na místech s omezenou viditelností 
umožní doslova vidět za roh. Protože se obraz 
zachycený kamerou promítá na sedmipalcový 
středový displej, víte přesně kdo nebo co se 
k Vám blíží. 

Stejnou práci pro Vás při couvání vykonává 
také naše kamera parkovacího asistenta 

vzadu. Tato kamera umístěná na víku kufru 
dramaticky zlepšuje Váš výhled na situaci 
za vozem. Vzhledem k tomu, že se obraz 
promítá na středový displej, máte při couvání 
přehled i o nízkých překážkách. Mimo to je 
zde také funkce přiblíženého náhledu, kterou 
můžete použít pro kontrolu připojení přívěsu 
na tažné zařízení.

Mysleli jsme také na Vaše děti, které 
můžete usadit do bezpečnostních dětských 
sedaček Volvo nové generace, které jim za-
jistí prvotřídní bezpečnost i komfort. Kojenci 
až do věku jednoho roku (nebo do hmotnosti 
13 kg) mohou bezpečně cestovat v naší nové 
komfortní kojenecké sedačce otočené proti 
směru jízdy. Protože doporučujeme, aby děti 
cestovaly co nejdéle je to možné otočené 

proti směru jízdy, nabízíme také novou dět-
skou sedačku orientovanou proti směru jízdy,  
ve které mohou jezdit děti až do věku 6 let  
(hmotnost 9 – 25 kg) a stále budou mít zaru-
čen dostatek prostoru pro nohy. Pokud dítě 
odroste z bezpečnostní sedačkyorientované 
proti směru jízdy, je zde náš nový podsedák s 
 opěradlem, který zajistí, že bude dítě sedět 
ve správné poloze pro vedení bezpečnostního 
pásu. Mimo to jsou naše dětské bezpečnost-
ní sedačky čalouněny elegantním měkkým 
vlněným materiálem, který harmonicky ladí s 
interiérem Vašeho Volva a díky své prodyš-
nosti zaručuje dítěti maximální komfort.

volvo S60 
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Pokud byste chtěli podtrhnout 
dynamický postoj Vašeho Volva 
S60, můžete ho vybavit sadou pro 
stylové provedení exteriéru, která 
je k dispozici ve stříbrném odstínu 
Matt Silver nebo v šedém provedení 
Matt Iron Stone. 

Náš atraktivní přední ochranný kryt 
podběhu, v jehož metalickém povrchu 
se krásně odrážejí paprsky světla, dodá 
Vaší S60 na ještě cílevědomějším vzhle-
du. Boční ochranné lišty prahů umocňují 
štíhlé proporce S60 připomínající kupé 
a současně vůz vizuálně propojují se 
silnicí. Zadní ochranný kryt podběhu s 
elegantně tvarovanou dvojitou integro-
vanou koncovkou výfuku silně podtrhuje 
sportovní povahu modelu S60. 

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRÁNKÁCH 
VOLVOCARS.CZ

T5 | 713 Modrá Power Blue Metallic | Kola Modin 
z lehké slitiny, 8x18", matně šedá Matt Iron Stone/
výbrusy v provedení Diamond Cut | Sada pro stylové 
provedení exteriéru v šedém odstínu Iron Stone | 
Spoiler víka kufru
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NABÍDKU NAŠEHO LIFESTYLOVÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ  
NALEZNETE NA STRÁNKÁCH COLLECTION.VOLVOCARS.COM
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„Náš zábavní systém pro cestující na zadních  
sedadlech je tvořen nezávisle ovladatelnými 8" dotykovými  

obrazovkami s integrovanými DVD přehrávači.“

VÍCE INFORMACÍ O NAŠEM PŘÍSLUŠENSTVÍ NALEZNETE NA STRÁNKÁCH ACCESSORIES.VOLVOCARS.COM

Protože za volantem může sedět jen jeden 
člověk, nabízí Volvo S60 také prémiový 
zábavní systém pro cestující na zadních 
sedadlech. Náš zábavní systém pro cestující 
na zadních sedadlech se skládá ze dvou  
nezávisle ovladatelných 8" dotykových ob-
razovek s integrovanými DVD přehrávači. Již 
ve standardu je systém vybaven bezdrá to-
vými sluchátky (můžete však připojit i vlastní 
sluchátka s kabelem), takže se každý může 
ponořit do svého vlastního filmu.

Pokud svůj vůz necháte vybavit také pod-
svícenými kryty dveřních prahů, dostane se 
Vám vřelého uvítání pokaždé, když otevřete 
přední dveře a nastoupíte do své S60 – 
současně s osvětlením interiéru se rozzáří 
také reliéfní nápis Volvo na krytech dveřních 
prahů z broušené nerezové oceli.

Váš autorizovaný dealer Volvo má pro Vás 
přichystánu širokou nabídku kompletních 
zimních kol, která přispějí ke zvýšení Vaší bez-
pečnosti ve vlhkých a zimních podmínkách.

PŘÍSLUŠENSTVÍ | 61

Artio, 8 ×19"  
Černá Matt Tech Black/výbrusy Diamond Cut 

Modin, 8 ×18"  
Černá/výbrusy Diamond Cut  nebo 

šedá Matt Iron Stone/výbrusy Diamond Cut

Freja, 8 ×18"  
Světle šedá Light Grey/výbrusy Diamond Cut nebo 

tmavě šedá Dark Grey/výbrusy Diamond Cut
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Polestar Performance. 
Stvořeno pro výkon.

1. Kompletní sada Performance zahrnuje nezbytné komponenty zajišťující zvýšení výkonu a elegantní detaily exteriéru jako jsou černé kryty vnějších zpětných zrcátek a spodní boční  
dekorativní lišty, které podtrhují dynamický vzhled Volva S60.

volvo S60 
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VÍCE INFORMACÍ O NAŠEM PŘÍSLUŠENSTVÍ NALEZNETE NA STRÁNKÁCH POLESTAR.SE/CS-CZ/START/

VYJÁDŘETE SVÉ VLASTNÍ JÁ | 63

Naše vášeň pro řízení nás přivedla k 
navržení sady dílů Polestar Performance 
pro Volvo S60. Program dílů Polestar 
Performance vyvinutý stejným týmem, 
který stojí za závodními úspěchy našich 
vozů a za zrodem modelů Volvo S60 
Polestar a Volvo V60 Polestar, dokonale 
splňuje požadavky filosofie Volvo  
Polestar, což znamená, že nabízí  
vyrovnaný a energický jízdní zážitek. 

Úkolem dílů Polestar Performance, které 
jsou dostupné také v rámci kompletní sady 
Polestar Performance, je v zásadních aspek-
tech zvýšit výkon Vašeho Volva. Výkonová 

zlepšení se týkají všech částí vozu od podvoz-
ku, kol a pneumatik přes výfukové potrubí a 
aerodynamiku až po detaily interiéru. Všech-
ny tyto prvky, které jsou k dispozici také v sa-
mostatných paketech, zajistí, abyste si mohli 
užívat nekompromisní jízdu. V rámci paketu 
Polestar Chassis získáte značkou Polestar 
speciálně vyvinuté tlumiče, spirálové pružiny 
a vzpěry, které Vám poskytnou přímější a 
citlivější odezvu vozu. Paket Polestar Wheel 
zahrnuje 19" kola Polestar a vysoce výkonné 
pneumatiky s maximální přilnavostí. Dále je 
zde paket Polestar Intake & Exhaust navržený 
pro novou generaci motorů Drive-E. Pro-
střednictvím tohoto paketu, který zahrnuje 

sportovní vzduchový filtr, víko vzduchové 
komory Polestar a nerezové výfukové 
potrubí, získáte ve spojení se softwarem pro 
optimalizaci výkonu Polestar Performance 
dynamičtější charakteristiku motoru.

Všechny díly Polestar Performance plně 
odpovídají bezpečnostním požadavkům 
auto mobilky Volvo. Tyto díly byly vyvinuty  
a testovány společnostmi Volvo Cars a  
Polestar, což znamená, že jsou opatřeny 
kvalitní povrchovou úpravou, nabízí dokonalé 
jízdní vlastnosti a žádným způsobem neome-
zují originální záruku Volvo.

2. Zadní spoiler Polestar efektivně zvyšuje stabilitu vozu ve vysokých rychlostech a přispívá k jeho ostřejšímu vzhledu. 3. 19" kola Polestar z lehké slitiny s vysoce výkonnými pneumatikami 
přispějí k preciznější ovladatelnosti vozu a zajistí lepší přilnavost k povrchu vozovky. 4. Výfukový svod z nerezové oceli je zkonstruován tak, aby uvnitř něj došlo ke snížení protitlaku, přičemž je 
opatřen většími koncovkami výfuku, které dodávají vozu na drsnějším charakteru a umožňují lepší proudění vzduchu, čímž se zlepšuje výkon. Zadní difuzor přispívá zvýšením přítlačných sil k 
vyšší stabilitě vozu ve vysokých rychlostech. 5. Kryty dveřních prahů z nerezové oceli, které jsou opatřeny reliéfním dekorem Polestar, Vám při každém otevření dveří připomenou, jak výjimečný 
vůz řídíte. 6. Hliníkové sportovní pedály s pryžovými protiskluzovými prvky. 7. Pro manuální i automatickou převodovku Geartronic™ je k dispozici řadicí páka s hlavicí Polestar.
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Upozornění: Z důvodu možných změn technických parametrů provedených v době tisku tohoto dokumentu nemusí některé z informací uvedených v této brožuře odpovídat skutečnosti. Někte-
ré zde popsané nebo zobrazené vybavení může být dostupné pouze za příplatek. Před objednáním vozidla si prosím vyžádejte od svého dealera Volvo aktuální informace. Výrobce si vyhrazuje 
právo provádět kdykoliv bez předchozího upozornění změny v cenách, barvách, materiálech, technických údajích a modelech.

T6 AWD Polestar

Typ motoru: 2,0litrový řadový čtyřválec, benzínový 
s přeplňováním kompresorem a turbo-
dmychadlem

Převodovka: Osmistupňová automatická Geartronic™

Spotřeba paliva, litry/100 km,  
kombinovaný provoz, autom.:

7.8

Emise CO2 g/km, autom.: 179

Max. výstupní výkon, kW (k) při ot./min.: 270 (367) 6000

Max. točivý moment, Nm při ot./min.: 470 / 3100 – 5000

Zrychlení, 0 – 100 km/h ve vt., autom.: 4.7

Max. rychlost, km/h, autom.: 250

Palivová nádrž, litry: 67.5

Emisní norma: Euro 6

Brzdná vzdálenost (m), ze 100 na 0 km/h: 37 m

Přeplňování turbodmychadlem/ plnicí přetlak (kPa) 200

Údaje jsou zatím předběžné a mohou se případně změnit. Pokud máte zájem o nejaktuálnější informace,  
kontaktujte prosím svého autorizovaného dealera.
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Software Polestar Performance nové generace přináší zcela nový jízdní 
zážitek. Prostřednictvím této technologie dojde k optimalizaci pěti klíčových 
oblastí ovlivňujících jízdní charakteristiku vozu, díky čemuž se jako řidič 
dočkáte dokonalejší jízdní dynamiky a rychlejší a mnohem přesnější odezvy 
vozu. To vše při zachování deklarované spotřeby paliva a původní záruky Volvo.

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRÁNKÁCH  
POLESTAR.SE/CS-CZ/START/
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T6/T6 AWD T5 T4

Typ motoru: 2,0litrový řadový čtyřválec, benzínový 
s přeplňováním kompresorem a turbo-
dmychadlem

2,0litrový řadový čtyřválec, benzínový s 
přeplňováním turbodmychadlem

2,0litrový řadový čtyřválec, benzínový s 
přeplňováním turbodmychadlem

Převodovka: Osmistupňová automatická Geartronic™ Osmistupňová automatická Geartronic™ Šestistupňová manuání nebo  
šestistupňová automatická Geartronic™

Spotřeba paliva, litry/100 km,  
kombinovaný provoz, man./autom.:

–/6,4 (T6) –/6,9 (T6 AWD) –/6,2 5,6/5,8

Emise CO2 g/km, man./autom.: –/149 (T6) –/161 (T6 AWD) –/145 131/134

Max. výstupní výkon, kW (k) při ot./min.: 225 (306) 5700 180 (245) 5500 140 (190) 4700

Max. točivý moment, Nm při ot./min.: 400/2100 – 4800 350/1500 – 4800 300/1300 – 4000

Zrychlení, 0 – 100 km/h ve vt., man./autom.: –/5.9 –/6,3 7,2/7,2

Max. rychlost, km/h, man./autom.: –/230 (T6) –/250 (T6 AWD) –/230 230/230

Palivová nádrž, litry: 67.5 67.5 67.5

Emisní norma: Euro 6 Euro 6 Euro 6

T3 T3

Typ motoru: 2,0litrový řadový čtyřválec, benzínový s 
přeplňováním turbodmychadlem

1,5litrový řadový čtyřválec, benzínový s 
přeplňováním turbodmychadlem

Převodovka: Šestistupňová manuální Šestistupňová automatická Geartronic™

Spotřeba paliva, litry/100 km,  
kombinovaný provoz, man./autom.:

5,6/– –/5,8

Emise CO2 g/km, man./autom.: 131/– –/134

Max. výstupní výkon, kW (k) při ot./min.: 112 (152) 5000 112 (152) 5000

Max. točivý moment, Nm při ot./min.: 250/1300 – 4000 250/1700 – 4000

Zrychlení, 0 – 100 km/h ve vt., man./autom.: 8,6/– –/8,6

Max. rychlost, km/h, man./autom.: 210/– –/210

Palivová nádrž, litry: 67,5 67,5

Emisní norma: Euro 6 Euro 6
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FAKTA A TECHNICKÉ ÚDAJE | 67
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D5 D4 AWD D4

Typ motoru: 2,0litrový řadový čtyřválec, Common rail,
naftový s přeplňováním dvěma
turbodmychadly, 1x VNT

2,4litrový řadový pětiválec, Common rail, 
naftový s přeplňováním dvěma  
turbo dmychadly

2,0litrový řadový čtyřválec, Common rail, 
naftový s přeplňováním dvěma  
turbo dmychadly 

Převodovka: Osmistupňová automatická Geartronic™ Šestistupňová automatická Geartronic™ Šestistupňová manuální nebo  
osmistupňová automatická Geartronic™ 

Spotřeba paliva, litry/100 km,  
kombinovaný provoz, man./autom.:

–/4,5 –/5,4 3,8/4,1

Emise CO2 g/km, man./autom.: –/119 –/143 99/109

Max. výstupní výkon, kW (k) při ot./min.: 165 (225) 4250 140 (190) 4000 140 (190) 4250

Max. točivý moment, Nm při ot./min.: 470/1750 – 2500 440/1500 – 2750 400/1750 – 2500

Zrychlení, 0 – 100 km/h ve vt., man./autom.: –/6,4 –/8,8 7,6/7,6

Max. rychlost, km/h, man./autom.: –/230 –/230 230/230

Palivová nádrž, litry: 67,5 67,5 67,5

Emisní norma: Euro 6 Euro 6 Euro 6

D3 D2

Typ motoru: 2,0litrový řadový čtyřválec, Common rail, 
naftový s přeplňováním turbodmychadlem

2,0litrový řadový čtyřválec, Common rail,
naftový s přeplňováním turbodmychadlem

Převodovka: Šestistupňová manuální nebo  
šestistupňová automatická Geartronic™ 

Šestistupňová manuální nebo  
šestistupňová automatická Geartronic™ 

Spotřeba paliva, litry/100 km,  
kombinovaný provoz, man./autom.:

3,8/4,1 3,7/4,1

Emise CO2 g/km, man./autom.: 99/107 96/107

Max. výstupní výkon, kW (k) při ot./min.: 110 (150) 3750 88 (120) 3750

Max. točivý moment, Nm při ot./min.: 320/1750 – 3000 280/1500 – 2250 

Zrychlení, 0 – 100 km/h ve vt., man./autom.: 9,0/9,0 11,2/11,4

Max. rychlost, km/h, man./autom.: 215/210 195/195

Palivová nádrž, litry: 67,5 67,5

Emisní norma: Euro 6 Euro 6

Veškeré technické údaje mohou být předmětem změny. Pokud máte zájem o nejaktuálnější informace, kontaktujte prosím svého dealera.

Upozornění: Z důvodu možných změn technických parametrů provedených v době tisku tohoto dokumentu nemusí některé z informací uvedených v této brožuře odpovídat skutečnosti. Některé 
zde popsané nebo zobrazené vybavení může být dostupné pouze za příplatek. Před objednáním vozidla si prosím vyžádejte od svého dealera Volvo aktuální informace. Výrobce si vyhrazuje 
právo provádět kdykoliv bez předchozího upozornění změny v cenách, barvách, materiálech, technických údajích a modelech.
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VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRÁNKÁCH VOLVOCARS.CZ

ZÁŽITEK VOLVO

Servis v podání automobilky Volvo.  
Nechte si usnadnit život.
Se zakoupením vozu Volvo si zároveň  
zajistíte ten nejjednodušší způsob  
vlastnictví automobilu. Bez ohledu  
na to, co budete potřebovat, udělají v  
autorizovaném servisu Volvo maximum, 
aby Vaše Volvo zůstalo ve skvělé  
kondici a udrželo si svůj pěkný vzhled.

K servisu přistupujeme svým vlastním způso-
bem, který je osobnější a efektivnější a jehož 
smyslem je pečovat nejen o Váš vůz, ale i o 
Vás. V rámci našich služeb, které nazýváme 
„Service by Volvo“, se Vám snažíme poskytnout 
vše, co potřebujete, tou nejjednodušší možnou 
cestou.

Váš autorizovaný dealer Volvo Vám proto 
nabízí celou řadu Vám na míru šitých služeb, 

jejichž cílem je usnadnit Vám život bezpro-
blémovým vlastnictvím vozu. To je však jen 
začátek. Již brzy získáte svého osobního 
servisního technika a servisní práce na 
Vašem voze budou hotové během doby, 
kterou můžete namísto ježdění tam a zpět 
strávit odpočinkem v příjemném prostředí 
naší zákaznické zóny. Důvod, proč to děláme, 
je prostý. Stále se snažíme hledat nové cesty, 
jak prostřednictvím našich vozů a služeb 
usnadnit lidem život.

Pravidelná údržba
Pokud se rozhodnete nechat provést běžné 
údržbové práce v autorizovaném servisu 
Volvo, odměnou Vám bude celá řada bonusů, 
díky nimž se návštěva servisu stane komfortní 
záležitostí. Samozřejmostí je aktualizace 

softwaru Vašeho vozu na nejnovější verzi, 
aby Vaše Volvo získalo s každou návštěvou 
servisu zas o něco lepší schopnosti. Dále 
Vám dokážeme prodloužit silniční asistenční 
službu Volvo o dalších 12 měsíců, abyste 
měli v případě nouze 24 hodin denně a 7 
dnů v týdnu vždy nablízku rychlou pomocnou 
ruku. V neposlední řadě provedeme kom-
pletní preventivní prohlídku Vašeho vozu,  
v případě potřeby Vám na dobu, kdy bude  
vůz v servisu, nabídneme náhradní vozidlo  
a Vaše Volvo umyjeme.
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