
Cross Country



VOLVO S60 CROSS COUNTRY
Jízdní dynamika a smysl pro dobrodružství

Volvo S60 Cross Country je vozem, který nabízí 
unikátní kombinaci karoserie navržené ve stylu 
kupé a houževnatosti, díky níž za každého 
počasí doveze dobrodružně založené řidiče 
kamkoliv je cesta povede.

O dobrodružné povaze téměř všeho schop-
ného Volva S60 Cross Country vypovídá kromě 
světlé výšky 201 mm také celá řada unikátních 
designových prvků, jako jsou kryty předního 
a zadního nárazníku, černá maska chladiče s 
mřížkou se vzorem medové plástve, černě zvý-
razněné rozšíření blatníků a vnější dekorativní 
lišty prahů. Všechny milovníky řízení jistě potěší, 
že schopnost tohoto vozu vyrovnat se s hrbola-
tými silnicemi a lesními cestami není vykoupena 
kompromisy na vzrušujícím sportovním jízdním 
zážitku: se Systémem kontroly trakce v zatáč-
kách Vám Volvo S60 Cross Country dopřeje 
čirou radost z jízdy i na klikatých venkovských 

silničkách. Pokud si vyberete variantu s poho-
nem všech kol, získáte vůz, který se zvládne 
vyrovnat i s opravdu náročnými podmínkami, 
což ještě umocní Asistent pro bezpečný sjezd 
prudkého svahu, který Vám pomůže hladce a 
sebejistě sjíždět i ty nejstrmější kopce.

Protože naší tradiční prioritou i nadále 
zůstává bezpečnost, bude Váš vůz vybaven 
také Automatickým přepínáním dálkových 
světel, které Vám po setmění dopřeje vynikající 
osvětlení situace před Vámi, aniž by docházelo 
k oslňování ostatních řidičů. O bezpečnost 
ostatních účastníků silničního provozu se stará 
také náš Systém upozornění na nebezpečí 
kolize s funkcí automatického brzdění plnou 
brzdnou silou a s detekcí chodců a cyklistů. 

Po usednutí do vozu Vás obejmou výrazně 
tvarovaná sportovní sedadla, která Vás budou 
při projíždění ostrých zatáček pevně držet na 

svém místě. K dokonalému zážitku přispěje  
také systém Sensus, který nabízí plnou 
konektivitu včetně zábavních a navigačních 
aplikací. Až si pustíte svou oblíbenou hudbu 
prostřednictvím multimediálního systému 
Premium Sound se soustavou reproduktorů 
Harman Kardon®, otevře se Vám nová dimenze 
poslechového zážitku.

Pokud hledáte vůz, který by nejen vynikal 
v davu svou atraktivitou, ale současně se Vám 
stal za všech jízdních podmínek perfektním 
společníkem, je Volvo S60 Cross Country tou 
správnou volbou.

D4 AWD | 714 Šedá Osmium Grey | Kola Bor z lehké slitiny, 
8x19" černá Tech Black/výbrusy v provedení Diamond Cut
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ČALOUNĚNÍ Textilní čalounění Mellbystrand 1. Černý odstín Charcoal v černém interiéru Anthracite se světlým polstrováním stropu Quartz, 3001 Čalounění Tylösand v kombinaci  
textil/vinyl 2. Černý odstín Charcoal/Offblack v černém interiéru Anthracite se světlým čalouněním stropu Quartz, 3601 3. Černý odstín Charcoal/Offblack v černém interiéru Anthracite s 
polstrováním stropu v černém provedení Charcoal, 3661 Kůží čalouněná sedadla Comfort 4. Černý odstín Offblack v černém interiéru Anthracite se světlým polstrováním stropu Quartz, 3701  
5. Černý odstín Offblack v černém interiéru Anthracite s polstrováním stropu v černém provedení Charcoal, 3761 6. Béžový odstín Soft Beige v černém interiéru Anthracite s béžovým čalouněním 
stropu Soft Beige, 370P  7. Béžový odstín Soft Beige v béžovém interiéru Sandstone s béžovým polstrováním stropu Soft Beige, 371T Kůží čalouněná sedadla Sport 8. Černý odstín Offblack v 
černém interiéru Anthracite Black se světlým polstrováním stropu Quartz, 330L 9. Černý odstín Offblack v černém interiéru Anthracite s polstrováním stropu v černém provedení Charcoal, 336L  
10. Černý odstín Offblack/světlý odstín Blond v černém interiéru Anthracite s polstrováním stropu ve světle šedém provedení Quartz, 330G 11. Černý odstín Offblack/světlý odstín Blond v černém 
interiéru Anthracite s polstrováním stropu v černém provedení Charcoal, 336G 12. Černý odstín Offblack/hnědý odstín Beechwood v černém interiéru Anthracite s polstrováním stropu ve světle 
šedém provedení Quartz, 330N 13. Černý odstín Offblack/hnědý odstín Beechwood v černém interiéru Anthracite s polstrováním stropu v černém provedení Charcoal, 336N 14. Béžová Soft 
Beige v béžovém interiéru Sandstone s béžovým polstrováním stropu Soft Beige, 331T 

DEKORATIVNÍ OBLOŽENÍ INTERIÉRU 15. Hliníkové v provedení Milled (Standard) 16. Hliníkové v provedení Brushed 17. Dřevěné v provedení Urbane 18. Dřevěné v provedení Piano Black  
19. Dřevěné v provedení Linear Walnut



VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRÁNKÁCH VOLVOCARS.CZ

LAKY KAROSERIE A KOLA

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

Tucan, 8 ×18"  
Stříbrná Silver Bright

Valder, 7.5 ×17" 
Stříbrná Silver

(standard pro variantu Momentum)

Pangaea, 7×16" 
Stříbrná Silver

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

Neso, 7.5 ×18"  
Černá Matt Tech Black/výbrusy Diamond Cut 

(standard pro variantu Summum) 

707 
Perleťově bílá Crystal White Pearl

614 
Bílá Ice White

711 
Bright Silver metallic

714 
Šedá Osmium Grey Metallic

719 
Písková Luminous Sand Metallic

712 
Hnědá Rich Java Metallic

717 
Černá Onyx Black Metallic



VOLVO S60 CROSS COUNTRY MOMENTUM
Zahrnuje:
17" kola z lehké slitiny Valder | 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 | Hliníkové dekorativní obložení interiéru | 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 řidiče i spolujezdce | Nafukovací 
clony | ISOFIX, zadní sedadla | LED světla pro denní svícení | Ukazatel venkovní teploty | Dálkové centrální zamykání | Infotainment systém Sensus s 5" barevným displejem ve středové konzole a s 
audio systémem High Performance s CD přehrávačem | Boční airbagy integrované v předních sedadlech | Palubní počítač | Systém monitorování tlaku v pneumatikách | Sada pro opravu pneumatik | 
WHIPS™ (Systém ochrany proti hyperflexi krční páteře pro cestující na předních sedadlech) | Ovládací prvky audio systému na volantu | Tempomat | Kůží potažená hlavice řadicí páky | Textilní podlahové 
koberečky | Spínač zámku dveří na straně spolujezdce | Bezrámové vnitřní zpětné zrcátko s automatickou změnou odrazivosti | Bluetooth® | Lemování bočních oken v leskle černém provedení Glossy 
Black | Kůží potažený volant s dekorem v hedvábně lesklém provedení Silk Metal | Zadní parkovací asistent | Dešťový senzor | Sklopná vnější zpětná zrcátka s osvětlením nástupního prostoru | 
Tlačítka klimatizace stylizovaná do tvaru figurky

VOLVO S60 CROSS COUNTRY SUMMUM
Zahrnuje výbavu varianty Cross Country rozšířenou o:
18" kola z lehké slitiny Neso | Sportovní kožené čalounění | Dešťový senzor | Adaptivní digitální displej komunikačního rozhraní řidiče s chromovaným dekorem | Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče 
s funkcí paměti pro nastavení sedadla a vnějších zpětných zrcátek | Zadní loketní opěrka s držáky nápojů a s úložným prostorem

T5 AWD D4 AWD D4

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

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.: – / 7.4 – / 5,7 4,2 / 4,6

Emise CO2 g/km, man./autom.: – / 168 – / 149 110 / 120

Max. výstupní výkon, kW (k) při ot./min.: 180 (245) 5500 140 (190) 4000 140 (190) 4250

Max. točivý moment, Nm při ot./min.: 350/1500 – 4800 440 / 1500 – 2750 400 / 1750 – 2500

Zrychlení, 0 – 100 km/h ve vt., man./autom.: – / 6.7 – / 8,8 7,7 / 7,7

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

Palivová nádrž, litry: 67.5 67,5 67,5

Emisní norma: Euro 6 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.

VOLVOCARS.CZ


