
Kompletní letní kola. Kola Atria z lehké slitiny, výbrusy 
v provedení Diamond Cut/matně černá Tech Matt Black. Čtyři 
kompletní kola tvořená Volvo disky a pneumatikami 225/40 
R19 Continental ContiSportContact 5.

57 770,- Kč

Zástěrky předních a zadních kol. Navržené jako přirozená 
součást podběhů kol chrání tyto zástěrky karoserii vozu 
před bahnem a odlétajícími kamínky, přičemž zároveň přispívají 
k udržování pěkného vzhledu Vašeho Volva.

3 625,- Kč

Střešní nosiče - příčníky. Tyto aerodynamické střešní 
nosiče, které dokonale ladí s celkovým designem vozu, se 
jednoduchým způsobem připevní ke střešním ližinám, kde 
vytvoří snadno využitelný systém pro bezpečnou přepravu 
nákladu na střeše. 

5 590,- Kč

Sada pro stylové provedení exteriéru. Podtrhněte sportovní vzhled svého Volva prostřednictvím zadního ozdobného 
krytu nárazníku, ochranné lišty vrchní hrany zadního nárazníku, dvou integrovaných koncovek výfuku a elegantních vnějších 
dekorativních lišt prahů.

27 400,- Kč

Ochranná lišta vrchní hrany zadního nárazníku. Tato 
stylová a robustní stříbrná lišta s pryžovou výplní představuje 
doplněk k dalším prvkům sady pro stylové provedení exteriéru 
a zároveň chrání zadní nárazník při vykládání a nakládání 
zavazadlového prostoru.  

2 646,- Kč

Zadní ozdobný kryt nárazníku se dvěma koncovkami 
výfuku. Tento atraktivní zadní ozdobný kryt nárazníku 
společně se dvěma elegantně integrovanými koncovkami 
výfuku z chromované nerezové oceli přidá Vašemu Volvu 
na stylovosti.  

13 950,- Kč

Navigační systém Sensus. Hledejte si své vlastní cesty online 
s připojením prostřednictvím našich cloudových aplikací, které 
Vás navedou k nejbližším bodům zájmu nebo Vám najdou vhodné 
parkovací místo. Cíl lze zadat přes hlasové ovládání nebo ho lze 
připravit předem a odeslat z Vašeho PC či mobilního telefonu. 
Aktualizace jsou v ceně.

34 370,- Kč

Síťka odkládací poličky. Tato praktická síťka k zavěšení pod 
odkládací poličku nabízí prostor pro uložení menších předmětů, 
které jsou zde dobře přístupné, a pomáhá udržovat pořádek v 
zavazadlovém prostoru.

1 314,- Kč

Podložka s organizérem nákladu. Díky třem pohyblivým 
hliníkovým přepážkám umožňuje tento šikovný organizér 
udržovat menší předměty v zavazadlovém prostoru uspořádané 
bez ohledu na to, zda jsou uloženy pod podlahou nebo na ní. 

8 770,- Kč

Bezpečnostní ocelová mříž. Tato bezpečnostní ocelová 
mříž ochrání Vaši posádku před těžkým nezajištěným nákladem 
v situaci, kdy budete muset prudce zabrzdit.  

6 755,- Kč

VÍCE INFORMACÍ O NAŠEM PŘÍSLUŠENSTVÍ 

NALEZNETE NA STRÁNKÁCH 

ACCESSORIES.VOLVOCARS.COM

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. 

Příslušenství


