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Inovace stvořené  
pro lidi

Made by Sweden.

Ve společnosti Volvo Cars se snažíme neustále přicházet s inova-
cemi, které Vám usnadní život. Srdcem každého z našich vozů, každé 
z použitých technologií 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 promítá 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 bude 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. Smyslem našich inovací IntelliSafe je nejen předcházet 
dopravním nehodám, ale také hýčkat Vás jízdním komfortem a zpří-
jemnit Vám jízdu, aby probíhala v zábavnějším duchu.

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

Ve společnosti Volvo Cars navrhujeme vozy, jejichž srdcem jste Vy.
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VOLVO V60

Volvo V60 bylo stvořeno, aby Vám pomohlo vytěžit z Vašeho života 
maximum bez ohledu na to, k čemu jej budete využívat. Volvo V60  
nabízí potěšení, komfort a půvab, které Vám dodají pocit výjimečnosti. 
Jedná se o vůz, který zpříjemní život především lidem, kteří potřebují 
praktické vlastnosti vozů kombi a zároveň se nechtějí ochudit o 
potěšení spojené se zábavnou jízdou.

Základním předpokladem pro vytvoření vzrušujícího jízdního 
zážitku je standardně dodávaný sportovní podvozek Dynamic, díky 
němuž si za volantem budete užívat mimořádně citlivou zpětnou 
vazbu a špičkovou ovladatelnost.

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

Praktické přednosti Volva V60 se doplňují s příjemnou atmos-
férou jako stvořenou pro pohodovou jízdu. Naše sedadla jsou pros-
lulá 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 úspěšnosti 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 intuitivní způsob, jak Vás udržovat 
ve spojení s Vaším Volvem a se světem kolem Vás. U Volva V60 tento 
systém nabízí nejen vysoce kvalitní displeje a jednoduché ovládání, 
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 V60 je zevnitř i zvenku ztělesněním toho nejlepšího ze 
skandinávského designu. Při nastoupení se Vám naskytne pohled 
na elegantní a vkusný interiér tvořený atraktivní kombinací mod-
erních materiálů a tradičního řemeslného umění. Pokud jde o exteriér, 
svými sebejistými křivkami dává model V60 jasně najevo, s kým mají 
ostatní na silnici tu čest. Elegantní, praktické a naprosto odlišné je 
Volvo V60 stvořeno, aby splňovalo nároky, které klade Váš životní 
styl. Je to vůz, který má potenciál každý den Vám zvednout náladu.
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VOLVO V60

VOLVO V60
Proč byste se měli vzdát vzrušení z jízdy jen proto,  

že potřebujete převážet spoustu věcí ?

Volvo V60 představuje harmonicky vyváženou kombinaci dynamiky, 
stylovosti a praktických vlastností.

Při jízdě po klikatých silničkách Vám bude dělat radost citlivá 
odezva dokonale vyváženého podvozku, zatímco během dlouhých 
cest si budete užívat příjemný komfort, díky němuž budete Vy i Vaše 
posádka po hodinách jízdy vystupovat z vozu jako znovuzrození. Při 
jízdě v méně zábavném dopravním prostředí, jako jsou například 
ulice velkoměsta, je zde pro Vás celá řada podpůrných technologií, 
které Vám odlehčí od stresu a pomohou Vám mít situaci pevně pod 
kontrolou.

Dynamická povaha Volva V60 se odráží i v jeho vzhledu. Svalnaté 
ramenní partie, výrazná příď nesoucí technologicky vyspělé svět-
lomety, elegantní střešní linie ve stylu kupé a mocně tvarovaná záď s 
charakteristicky uspořádanými koncovými světly, to vše Vám zajistí, 
že za žádných okolností nesplynete s davem. Krásně působící interiér, 
který je mistrovským kouskem skandinávského designu, vytváří 
osvěžující prostředí, ve kterém se budete cítit nadmíru příjemně.

Abychom Vám pomohli vyřešit i praktické potřeby Vašeho života, 
budete mít k dispozici zavazadlový prostor o objemu 430 litrů s 
možností rozšíření prostřednictvím sklopení opěradel zadních 
sedadel, která jsou dělena v šikovném poměru 40/20/40. Díky tomu 
můžete pohodlně převážet své společníky i potřebnou výstroj, aniž 
byste museli přistupovat ke kompromisům na komfortu či dokonce 
bezpečnosti. Pokud přidáte ještě naší nabídku vysoce efektivních 
motorů Drive-E, která zahrnuje i plug-in hybridní agregát Twin Engine, 
a naší technologii Sensus, která spojí Vaše Volvo s okolním světem, 
zjistíte, že Volvo V60 perfektně souzní s Vaším životem bez ohledu  
na to, v jakém rytmu ubíhá. Jedná se o sportovní kombi, které je 
skutečně hodno tohoto označení.

T5 | Summum 
 714 Šedá Osmium Grey Metallic
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DESIGN EXTERIÉRU | 5

„Jedná se o sportovní kombi, které je  
skutečně hodno tohoto označení.“
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VOLVO V60

„ Krása tohoto vozu pramení stejně jako nadčasový  
skandinávský design z přirozenosti přírody.“
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DESIGN EXTERIÉRU | 7

T5 | Summum 
D5 Twin Engine | R-Design | 720 Modrá Bursting Blue 
Metallic | Kola z lehké slitiny Ixion 8 × 18", matně černá  
Matt Black, výbrusy Diamond Cut

VÍCE INFORMACÍ SI MŮŽETE PŘEČÍST NA WEBOVÝCH STRÁNK ÁCH VOLVOCARS.CZ

JAK LZE VYTVOŘIT  
KRÁSNÉ KOMBI ?

Je to o designu.

Volvo V60 svým vzhledem prozrazuje, že se jedná o mimořádně 
vydařenou kombinaci všestrannosti a výkonnosti. „Dominantní 
vzhled Volva V60 na silnici je dán především jeho soustředěnými 
a rozhodně působícími světlomety,“ vysvětluje Peter Reuterberg, 
senior designér pro exteriér vozů Volvo. „Při navrhování přídi jsme 
se nechali inspirovat upřeným vlčím pohledem. Volvo V60 má ste-
jně sebejistý a soustředěný výraz jako mocná šelma.“ Od běžného 
kombi odlišili naši designéři Volvo V60 především klesající střešní 
linií a zužujícími se zadními okny – takže ve výsledku připomíná tento 
vůz spíše kupé. V tvarované kapotě výrazně vystupuje pro Volvo 
charakteristický tvar V, jehož dynamické křivky kopírují čelní svět-
lomety a dodávají vozu na vážnosti. Krása tohoto vozu pramení –  
stejně tak jako nadčasový skandinávský design – z přirozenosti. 
„Tyto čisté povrchy a křivky působí velmi skandinávsky“, říká Peter 
Reuterberg. „Způsob přecházení jednotlivých křivek karoserie a for-
mování ploch vychází z inspirace sněhovými závějemi na švédském 
venkově – jedná se o spojení měkkých forem a ostrých přechodů.“ 
Dalším nezaměnitelným designovým prvkem Volvo jsou silné 
ramenní partie – a výrazná maska chladiče s klasickým diagonálním 
přepažením se znakem Volvo Ironmark. Tyto prvky podtrhují sebejistý 
postoj vozu, který se s hrdostí hlásí ke své Volvo DNA.
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VOLVO V60

Nyní již nebudete po přepnutí automatické převodovky 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.

T5 | Summum 
Sedadla Sport s černým čalouněním Offblack v černém interiéru 

Anthracite s tmavým polstrováním stropu Charcoal, K361 | 
Dřevěné dekorativní obložení interiéru v provedení Piano Black

IDEÁLNÍ PODMÍNKY PRO DOKONALOU JÍZDU.

Kokpit Volva V60 jsme stvořili pro Vás, pro řidiče. Díky sedadlu 
řidiče a palubní desce, která je lehce natočena směrem k Vám, 
získáte pocit naprosté kontroly nad vozem. Při navrhování přístro-
jové desky jsme se nechali inspirovat vysoce výkonnými motocykly 
a přišli jsme s nápadem umístit doprostřed jeden hlavní kruhový 
přístroj, který je lemován dvěma menšími ukazateli. Mimo to jsme se 
soustředili také na dokonalé vytvarování tříramenného volantu, díky 
němuž budete jasně cítit propojení mezi svým vozem a silnicí.

Stejně důležité je také to, na čem sedíte. Automobilka Volvo si 
zakládá na navrhování sedadel, která nejenže nabízejí úžasný kom-
fort 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 sportovní sedadla 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.

Protože se jedná o Volvo, komfort námi navržených sedadel si bude 
naplno užívat i zbytek Vaší posádky. Všichni cestují první třídou. To 
se vztahuje i na děti starší 3 nebo 4 let, které mohou bezpečně a 
pohodlně cestovat na dvoustupňových integrovaných podsedácích, 
kde budou sedět ve správné poloze vůči bezpečnostním pásům.

Samozřejmostí je také splnění našeho závazku k udržování 
čistého prostředí v interiéru. V rámci našeho přístupu CleanZone, 
jehož smyslem je zajistit v kabině kvalitní vzduch, je interiér vozu 
vytvořen z hypoalergenních materiálů, z nichž se neuvolňují škodlivé 
výpary. Součástí systému CleanZone je také velmi efektivní pra-
chový a pylový filtr. Funkci této sady můžete rozšířit také o Systém 
zkvalitňování vzduchu v interiéru. Tento systém využívá filtr s vrstvou 
aktivního uhlí, který snižuje množství škodlivých plynů a částeček 
v kabině na minimum, díky čemuž budete Vy i celá Vaše posádka 
dýchat čerstvý vzduch i ve znečištěných městských zónách.
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„Kokpit Volva V60 jsme stvořili pro Vás, pro řidiče.“
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VOLVO V60

Intuitivní způsob interakce  
s Vaším vozem.

Volvo Sensus představuje náš všezahrnující přístup, který Vás 
spojí nejen s Vaším vozem, ale i se světem kolem Vás. To znamená, 
že můžete být online i na cestách. Se systémem Sensus Connect 
můžete proměnit 7" displej ve Vaší palubní desce v online infor-
mačně-zábavní centrum. Kromě surfování po internetu si můžete 
stáhnout rozmanité aplikace, prostřednictvím kterých můžete využí-
vat například hudební služby jako jsou Stitcher nebo TuneIn. Mimo 
to Vám systém Sensus Connect zprostředkuje přístup k základním 
online mapovým podkladům a funkcím pro navrhování tras, a aby-
ste mohli plně využívat výhody v podobě navigačních pokynů, 3D 
náhledů a navigačních aplikací, je zde také náš na přání dostupný 
navigační systém Sensus. Jestliže byste chtěli povznést konektivitu 
ve Vašem voze na ještě vyšší úroveň, je zde pro Vás systém Volvo 
On Call (v ČR zatím není k dispozici). Ten Vám prostřednictvím inte-
grované střešní antény zajistí internetové připojení v síti 3G, což zna-
mená, že můžete ve voze vytvořit Wi-Fi přístupový bod pro všechna 
Vaše zařízení. V kombinaci se službou Online objednávání servisu (v 
ČR zatím není k dispozici) pak můžete objednávat svůj vůz do servisu 
přímo z pohodlí sedadla řidiče.

Součástí systému Sensus je také poslechový zážitek té nejvyšší 
úrovně. Proto jsme pro Vás navrhli náš nejmodernější multimediální 
systém Premium Sound značky Harman Kardon®. Zesilovač pro  
12 vysoce kvalitních reproduktorů je vybaven technologií Dirac Live®, 
což je software pro zdokonalení zvuku příští generace. Díky neu-
věřitelně 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 
multimediální přehrávače.

Potěší Vás také náš digitální displej komunikačního rozhraní 
řidiče. Nejenže Vám poskytne všechny potřebné informace aniž by 
Vás zaplavil spoustou nadbytečných dat, ale zároveň Vám umožní 
vybrat si jeden ze tří režimů zobrazení, Elegance, Eco nebo Perfor-
mance, díky čemuž se přístrojová deska svým vzhledem přizpůsobí 
Vašemu jízdnímu stylu. Fyzické ovládací prvky, jako je např. naše 
plovoucí středová konzola s legendárními tlačítky klimatizace 
stylizovanými do tvaru figurky, jsou jen dalším dokladem toho, že 
je skandinávský design funkční a zároveň i krásný. Mimo to je zde 
také naše atraktivní podsvícená hlavice řadicí páky, která je k dis-
pozici pro vybrané typy automatické převodovky. Tato za tmy lehce 
osvětlená řadicí páka dodá Vašim jízdám po setmění na příjemnější 
atmosféře.

T5 | Summum 
467 Tmavě modrá Magic Blue Metallic |  

Kola Portia z lehké slitiny, 8 × 19", stříbrná Silver,  
výbrusy v provedení Diamond Cut
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SENSUS | 11

„Systém Sensus Vám zprostředkuje intuitivní spojení s Vaším vozem,  
abyste byli stále na silnici a online.“

VÍCE INFORMACÍ SI MŮŽETE PŘEČÍST NA WEBOVÝCH STRÁNK ÁCH VOLVOCARS.CZ
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VOLVO V60
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Volvo On Call (v 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 se stane Vaším digitálním klíčem k celé 
řadě komfortních služeb, které Vám ulehčí život a rozšíří Vaše uži-
vatelské možnosti, díky čemuž pro Vás získá vlastnictví vozu Volvo 
nový rozměr. Některé z jeho služeb si můžete užívat již dnes a další 
budou představeny později. 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 maximálním 
komfortu. A naopak v horkých letních dnech Vám aplikace Volvo On 
Call umožní spustit klimatizaci, abyste nastupovali do vozu s optimál-
ními podmínkami pro příjemné 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 Wi-Fi 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, 
zařízením iPad®, tabletem, počítačem s OS Windows 10 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 prostřednictvím systému Volvo 
On Call spojeni přímo s ústřednou Volvo, kde Vám zajistí potřebou 
silniční asistenční nebo záchrannou službu. Pokud se spustí alarm 
Vašeho vozu, okamžitě je na tuto situaci upozorněno asistenční cen-
trum Volvo On Call, jehož operátor Vás bude kontaktovat. V případě 
zcizení Vašeho Volva pomůže asistenční centrum Volvo On Call 
policii Váš vůz vystopovat.

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

T5 | Summum 
467 Tmavě modrá Magic Blue Metallic |  
Kola Portia z lehké slitiny, 8 × 19", stříbrná Silver,  
výbrusy v provedení Diamond Cut

SENSUS | 13

VÍCE INFORMACÍ SI MŮŽETE PŘEČÍST NA WEBOVÝCH STRÁNK ÁCH VOLVOCARS.CZ
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VOLVO V60

Intuitivní bezpečnost automobilky 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 technologií, 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 počínaje 
rokem 2020 neměl v žádném novém voze Volvo nikdo zemřít 
a dokonce by nemělo dojít ani k vážnému zranění žádného z 
cestujících.

IntelliSafe je náš přístup, prostřednictvím kterého chceme 
vytvořit mnohem harmoničtější vztah mezi auty a lidmi. Abychom 
dosáhli tohoto cíle, vybavili jsme Vaše Volvo celou řadou chytrých a 
intuitivních inovací zajišťujících bezpečnější jízdu. Aby toho nebylo 
málo, technologie IntelliSafe nechrání jen posádku ve voze, ale 
soustředí se také na lidi mimo vůz. Příkladem za všechny je tech-
nologie, 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 vyhod-
notí, 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 natolik, 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 správném 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 jízdního 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.

Mimo to Vás budou naše technologie IntelliSafe podporovat při 
každodenním dojíždění. Systém detekce dopravního značení (RSI) 
Vás bude neustále informovat o maximální povolené rychlosti na 
daném úseku a o dalších důležitých dopravních značkách. Během 
jízdy v noci pro Vás pracuje Automatické přepínání dálkových svě-
tel, které Vám vzhledem 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 ze slepého úhlu, zatímco Vám Systém varování před 
křížením cesty jiným vozidlem usnadní couvání ven ze stísněných 
parkovacích míst z omezeným výhledem.

A protože víme, že milujete řízení, zařadili jsme do našeho 
souboru IntelliSafe také aktivní technologie jako je systém Elek 
tronické 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 představ. Zároveň chceme chránit zdraví a 
životy lidí nejen uvnitř vozu, ale i v jeho okolí.

Nechte prozářit tmu. Noční jízdy se pro Vás nyní stanou větším, ale i bezpečnějším 
potěšením. Díky našemu Automatickému 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 

osvětlené silnici. Tato inteligentní technologie dokáže rozpoznat také chodce a cyklisty, jejichž 
oslňování také zabrání. Pokud vjedete do města, dálková světla se automaticky vypnou.
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INTELLISAFE | 15

„Na základě naší vize by počínaje rokem 2020 neměl v žádném novém 
voze Volvo nikdo utrpět smrtelné a dokonce ani vážné zranění.“

T5 | Summum 
467 Tmavě modrá Magic Blue Metallic | Kola Portia z lehké slitiny,  
8 × 19", stříbrná Silver, výbrusy v provedení Diamond Cut
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VOLVO V60

Protože nám záleží také na dalších účastnících silničního 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.

Při pomalejší jízdě 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 – pokud je rozdíl v rychlostech obou vozidel až 15 km/h,  
lze dopravní nehodě zcela zabránit.
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INTELLISAFE | 17

Úkolem našeho systému BLIS™ fungujícího na základě technologie radarového senzoru je  
upozornit Vás na vozidla blížící se z mrtvého úhlu v přilehlých jízdních pruzích. S tímto systémem bude  
téměř nepravděpodobné, že byste přejeli 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. T5 | Summum 

467 Tmavě modrá Magic Blue Metallic |  
Kola Portia z lehké slitiny, 8 × 19", stříbrná  

Silver, výbrusy v provedení Diamond Cut

VÍCE INFORMACÍ SI MŮŽETE PŘEČÍST NA WEBOVÝCH STRÁNK ÁCH VOLVOCARS.CZ
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VOLVO V60

Užívejte si více. Spotřebujte méně.

Drive-E není jen o nové generaci efektivních pohonných jednotek, 
ale také o našem komplexním přístupu zaměřeném na ekologicky 
udržitelný motorismus. Přestože bereme náš závazek vyvíjet chytře-
jší 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 je tvořena vysoce efektivními 2,0litro-
vými čtyřválcovými benzínovými a naftovými agregáty. Tyto lehké 
motory s technologií přeplňování turbodmychadlem a s nízkým 
vnitřním třením jsme dali dohromady s naší zbrusu novou auto-
matickou osmistupňovou převodovkou Geartronic™, která nabízí 
optimální výkon při všech otáčkách motoru.

Vaše Volvo je vybaveno také funkcí ECO+, díky které je v závis-
losti na jízdním stylu možné snížit spotřebu paliva až o 5 %. Funkce 
ECO+ optimalizuje nejen body řazení, ale také řízení motoru a 
odezvu plynu. Součástí systému je také funkce ECO coast, která 
po uvolnění pedálu plynu při rychlostech nad 65 km/h odpojí spo-
jku: 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). 
Příspěvkem ke snížení emisí CO2 při jízdě po městě je technologie 
Start/Stop, která pomáhá omezit dobu, kdy při stání běží motor na 
volnoběh.

Naše naftové motory Drive-E jsou vybaveny ještě dalšími tech-
nologiemi navrženými za účelem snížení spotřeby paliva a emisí. 
Díky přeplňování dvěma turbodmychadly a revoluční technologii 
vstřikování i-ART zajišťují tyto inteligentní motory citlivě reagující, 
čistý a efektivní výkon, protože je každý válec vybaven svým vlast-
ním mikročipem a senzorem 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, 8 × 19", 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.“

DRIVE-E | 19

VÍCE INFORMACÍ SI MŮŽETE PŘEČÍST NA WEBOVÝCH STRÁNK ÁCH VOLVOCARS.CZ
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VOLVO V60

CHYTRÁ HNACÍ SÍLA PRO 
CHYTRÉ LIDI.

Naším cílem je poskytnout Vám bezkonkurenční jízdní zážitek, 
čehož se snažíme dosáhnout prostřednictvím vyspělých pohon-
ných technologií, mezi které patří například elektrifikace. Popravdě 
řečeno, elektrifikací a plug-in hybridními technologiemi se zabýváme 
více než 40 let. Tato zkušenost společně s pokročilým výzkumem v 
dané oblasti staví automobilku Volvo Cars do čela vývoje,

jehož výsledkem jsou i naše plug-in hybridní agregáty D6 Twin 
Engine AWD a D5 Twin Engine AWD, které Vám umožní vychutnat 
si vzrušující jízdu při mimořádně nízké produkci emisí CO2. Tato 
pohonná ústrojí zvládnout zrychlit z 0 na 100 km/h za méně než 7 
vteřin, přičemž produkují jen 48 g emisí CO2 na km*. Pohon funguje 
ve třech jízdních režimech: v režimu Pure se jedná o čistě elektrickou 
jízdu s nulovými emisemi CO2; režim Hybrid využívá současně nafto-
výmotor i elektromotor a spotřeba paliva by v něm měla být 1,8 l/100 
km; v režimu Power pak máte k dispozici nejen plnou kapacitu obou 
motorů, díky níž získáte nejen velmi působivou sílu a maximální 
točivý moment, ale i okamžitý pohon všech kol (naftový motor žene 
přední kola, zatímco má elektromotor na starosti zadní nápravu). 
Pokud byste rádi podpořili výkon motorizace V60 Twin Engine ještě 
sportovnějším vzhledem, je zde pro Vás varianta R-Design.

* Jízdní cyklus NEDC pro hybridní vozidla.

D6 Twin Engine | R-Design 
707 Perleťově bílá Crystal White Pearl | Kola z lehké slitiny Ixion IV,  

8 × 19", matně černá Matt Black / výbrusy Diamond Cut
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VOLVO V60 TWIN ENGINE | 21

VÍCE INFORMACÍ SI MŮŽETE PŘEČÍST NA WEBOVÝCH STRÁNK ÁCH VOLVOCARS.CZ
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Jestliže připojíte své Volvo V60 Twin Engine k Vaší běžné domácí elektrické zásuvce, 
bude v závislosti na typu Vaší domácí elektrické sítě jeho akumulátor plně nabit během 
3,5 až 7,5 hodin. Za jízdy si můžete v závislosti na lokalitě a náladě zvolit jeden ze tří režimů 
(PURE, HYBRID nebo POWER).

VOLVO V60 TWIN ENGINE | 23

VÍCE INFORMACÍ SI MŮŽETE PŘEČÍST NA WEBOVÝCH STRÁNK ÁCH VOLVOCARS.CZ

D6 Twin Engine | R-Design 
707 Perleťově bílá Crystal White Pearl | Kola z lehké slitiny Ixion IV, 
8 × 19", matně černá Matt Black / výbrusy Diamond Cut
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PODVOZEK | 25

NEJEDNÁ SE O KOMBI TAK, 
JAK HO ZNÁTE.

Pracovali jsme tvrdě na tom, abychom u našeho Volva V60 sklou-
bili všestrannost a funkce pro převážení nákladu s přirozenou jízdní 
dynamikou, jakou disponuje i jeho sestra, limuzína S60. Ta nám 
zajistila precizní reakce vozu.

Například při vyjíždění z ostré zatáčky bude Volvo V60 držet 
požadovanou stopu téměř s telepatickou přesností. Každý řidič si 
musí zamilovat Systém kontroly trakce v zatáčkách s řízením dis-
tribuce 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. To oceníte především 
ve chvílích, kdy se budete chtít dostat z vedlejší silnice do jízdního 
pruhu s rychle proudící dopravou. Za skvělou ovladatelností vozu 
stojí dobrý podvozek a Vy si můžete na základě svého jízdního stylu 
vybrat hned ze tří rozdílných podvozků : Touring, Dynamic nebo pod-
vozek R-Design Sport.

Na druhé straně je zde všestrannost našeho Volva V60, jejíž 
jádro tvoří inteligentní systém sedadel. Opěradla zadních sedadel 
lze snadno sklopit v poměru 40/20/40, čímž dojde ke značnému 
zvětšení zavazadlového prostoru o objemu 430 litrů, který je možné 
rozšířit také sklopením opěradla sedadla spolujezdce. Pokud jste 
rodiči, oceníte naše integrované dvoustupňové dětské podsedáky , 
které se vysouvají ze zadních sedadel a zajišťují dětem odrostlým 
z dětských bezpečnostních sedaček usazení ve správné výšce pro 
optimální vedení bezpečnostního pásu, aby byla zajištěna jeho max-
imální efektivita.

T5 | Summum 
714 Šedá Osmium Grey Metallic

VÍCE INFORMACÍ SI MŮŽETE PŘEČÍST NA WEBOVÝCH STRÁNK ÁCH VOLVOCARS.CZ
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T5 | Summum 
714 Šedá Osmium Grey Metallic
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VAŠE CESTA ZAČÍNÁ PRÁVĚ ZDE.

Volvo V60 jsme navrhli za jediným účelem: abychom Vám poskytli 
vůz, který bude dokonale souznít s Vámi i s Vaším životním stylem. 
Vůz, který s přehledem splní Vaše očekávání ohledně dynamické 
jízdy a zároveň Vás potěší svým příjemným komfortem a elegantním 
vzhledem. Vůz, který se chová ohleduplně k lidem i ke světu, který 
sdílíme. Vůz, který je intuitivně ovladatelný, usnadní Vám život a bude 
zdrojem Vašeho každodenního potěšení.

Srdcem Vašeho Volva V60 je dynamický, a zároveň i hospodárný, 
motor. Bez ohledu na to, jakému agregátu dáte přednost, získáte 
nejmodernější technologii Drive-E, s níž budete mít zaručeny 
okamžité reakce vozu a plynulou jízdu. Vzhledem k nízké spotřebě 
paliva a hladině emisí CO2 naše pohonné jednotky již dnes splňují 
budoucí emisní normy.

Nabídka našich pohonných agregátů Drive-E zahrnuje vyspělé naftové 
a benzínové motory hladce spolupracující s precizní osmistupňovou 
nebo šestistupňovou automatickou převodovkou Geartronic™ nebo 
se šestistupňovou manuální převodovkou, které jsou k dispozici v 
kombinaci s citlivě reagujícím pohonem všech kol (AWD) nebo s 
pohonem předních kol. Ztělesněním špičkové kombinace výkonu a 
efektivity jsou ve Volvu V60 naše motory D6 Twin Engine AWD a D5 
Twin Engine AWD s plug-in hybridní technologií.

Rozhodněte se, co je pro Vás nejlepší, a užijte si každou svou cestu 
bez ohledu na to, kam Vás povede.

T6  
T6 AWD
Jedná se o vysoce výkonný motor se silou 306 koní / 400 Nm, mezi jehož přednosti patří 
vynikající jízdní dynamika bez kompromisů na efektivitě. Kombinace technologie přeplňování 
kompresorem a turbodmychadlem, naší plynule pracující osmistupňová automatická 
převodovky Geartronic™ a na přání dostupného pohonu všech kol Vám zajistí naprostou 
kontrolu nad situací.

T5  
T5 AWD*
Benzínový motor T5 o výkonu 245 koní / 350 Nm reaguje na dálnici stejně citlivě jako ve  
městě. Tento špičkový, všestranně zaměřený motor Vám v případě potřeby poskytne dostatek 
výkonu, který je v kombinaci s naší osmistupňovou automatickou převodovkou Geartronic™  
a s na přání dostupným pohonem všech kol doprovázen vynikající ovladatelností*.

*Varianta T5 AWD je k dispozici pouze pro Volvo V60 Cross Country.

T4
S naším benzínovým motorem T4, který se může pochlubit výkonem 190 koní / 300 Nm, 
Vám bude kromě hladké jízdy a citlivých reakcí dělat radost také mimořádná hospodárnost 
vozu. Již od nízkých otáček nabízí tento agregát stálý přísun hnací síly doprovázený za 
všech okolností vynikající ovladatelností. Motor je k dispozici v kombinaci se šestistupňovou 
manuální převodovkou nebo se šestistupňovou automatickou převodovkou Geartronic™.

T3
Náš benzínový motor T3 disponující výkonem 152 koní / 250 Nm jsme navrhli, abychom 
Vám poskytli více zábavy při nižších nákladech. Ve spojení se šestistupňovou manuální 
převodovkou nebo se šestistupňovou automatickou převodovkou Geartronic™ Vám umožní 
vychutnávat si plynulý výkon v celém spektru otáček při nízké spotřebě paliva.

D5 Twin Engine AWD  
D6 Twin Engine AWD
Díky kombinaci elektromotoru a silného naftového motoru nabízí naše plug-in hybridní 
agregáty D5 Twin Engine (163 + 68 koní / 420 + 200 Nm) a D6 Twin Engine (220 + 68 koní / 
440 + 200 Nm) to nejlepší z obou světů: elektromobil s nulovými emisemi stvořený pro jízdu 
po městě i vysoce výkonný vůz, který nemá problém obstát na dálnici. To vše v kombinaci s 
pohonem všech kol, který je dostupný v případě potřeby.

D5
Náš výkonný, a přesto kultivovaný, naftový motor D5 disponující silou 225 koní / 470 Nm 
Vám umožní užívat si nekompromisní výkon ve spojení s komfortně plynulým chodem motoru. 
K naprosté kontrole nad vozem přispívají technologie přeplňování dvěma turbodmychadly a 
naše osmistupňová automatická převodovka Geartronic™.

D4 AWD
Vyladěný naftový pětiválec D4 AWD o výkonu 190 koní / 440 Nm Vám poskytne okamžitý 
výkon napříč celým spektrem otáček motoru. O to, abyste měli situaci plně pod kontrolou, se 
postarají také náš citlivě reagující pohon všech kol a šestistupňová automatická převodovka 
Geartronic™.

D4
Náš sofistikovaný naftový motor D4 se silou 190 koní / 400 Nm Vám přináší maximum  
zábavy při minimální spotřebě. Při spolupráci s přesnou šestistupňovou manuální převodovkou 
nebo s naší plynule řadící osmistupňovou automatickou převodovkou Geartronic™ je motor 
D4 přímo stvořen pro maximálně efektivní a sebejistou jízdu.

D3
Naftový agregát D3 o výkonu 150 koní / 320 Nm jsme navrhli, abychom Vám mohli nabídnout 
optimální kombinaci hospodárnosti, výkonu a hladkého chodu. Ve spojení se šestistupňovou 
manuální převodovkou nebo se šestistupňovou automatickou převodovkou Geartronic™ se 
motor D3 stane perfektním partnerem pro Vaše cestování.

D2
Náš naftový motor D2 o výkonu 120 koní / 280 Nm Vám dopřeje špičkovou efektivitu 
bez kompromisů na zábavném jízdním zážitku. V kombinaci se šestistupňovou manuální 
převodovkou nebo s naší šestistupňovou automatickou převodovkou Geartronic™ nabízí 
mimořádně zdařilou kombinaci výkonu a nízké spotřeby paliva.

VAŠE VOLBA – HNACÍ ÚSTROJÍ | 27

VÍCE INFORMACÍ SI MŮŽETE PŘEČÍST NA WEBOVÝCH STRÁNK ÁCH VOLVOCARS.CZ
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VOLVO V60
T5 | Summum 

714 Šedá Osmium Grey Metallic | Kola z lehké slitiny  
Portia, 8 × 19", černá Black, výbrusy Diamond Cut
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VAŠE VOLBA – ÚROVNĚ VÝBAVY | 29

VYTVOŘTE SI VOLVO V60 DLE SVÝCH PŘEDSTAV.

Ke všemu, co děláme, přistupujeme s tím, že na prvním místě stojí 
vždy lidé. Tím pádem Vám přirozeně chceme poskytnout dostatek 
volnosti, abyste si mohli vytvořit Volvo, které bude v perfektním sou-
ladu s Vaším životním stylem a s Vaší osobností.

Abychom měli jistotu, že dostanete přesně takové Volvo V60, po 
jakém toužíte, vytvořili jsme širokou nabídku volitelného vybavení, 
úrovní výbavy a osobitého příslušenství. Přestože bude Vaše Volvo 
V60 velkoryse vybaveno již ve standardní úrovni výbavy Kinetic, 
můžete si dopřát ještě lepší jízdní zážitek s úrovní výbavy Momentum. 

Nebo se chcete nechat po všech stránkách rozmazlovat tím nejvy-
branějším švédským luxusem? Pak se budete cítit jako doma ve 
voze s výbavou Summum. Jestliže dáváte zvenku i uvnitř přednost 
spíše sportovnímu stylu, úroveň výbavy R-Design na Vás jistě udělá 
velký dojem. Pro ty, kteří pro své cesty za dobrodružstvím potřebují 
skutečně všestranný vůz, jsme navrhli robustní, a přesto elegantní, 
Volvo V60 Cross Country. Bez ohledu na své priority si můžete být 
jistí, že máme Volvo V60 jako stvořené přímo pro Vás. Čtěte dále a 
seznamte se s různými podobami Volva V60.

VÍCE INFORMACÍ SI MŮŽETE PŘEČÍST NA WEBOVÝCH STRÁNK ÁCH VOLVOCARS.CZ

Volvo V60 Kinetic 
Přestože se jedná o standardní výbavu, svou vysokou  
úrovní jistě splní Vaše očekávání s ohledem na styl,  

komfort i bezpečnost.

Volvo V60 Summum 
Jedná se o velmi sofistikované vyjádření  

švédského luxusu.

Volvo V60 R-Design 
Ideální výbava pro skutečné milovníky řízení, kteří touží  
po stylu, citlivých reakcích a vynikající ovladatelnosti.

Volvo V60 Cross Country 
Elegantní Cross Country varianta sportovního kombi,  
se kterou můžete vyrazit vstříc dobrodružství stylově.

Volvo V60 Momentum 
Podtrhne prémiový vzhled Vašeho sportovního kombi Volvo, 

jehož interiér získá vyšší úroveň luxusu.
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VOLVO V60

TA SPRÁVNÁ VÝBAVA PRO VAŠE CESTOVÁNÍ.

Vybrat si Volvo V60 bylo snadné. Aby byl celkový výsledek dokonalý, 
je třeba vybrat si také tu správnou výbavu. Již naše základní úroveň 
výbavy Kinetic Vám poskytne celou řadu technologií splňujících 
vysoké nároky na styl, komfort a bezpečnost. Naše dvouzónová 
klimatizace umožní Vám i Vaší posádce užívat si v kabině komfortní 
klima bez ohledu na okolní teplotu. Řidič a spolujezdec vpředu si 
mohou nastavit teplotu dle svých osobních preferencí. A samozře-
jmě získáte také technologie IntelliSafe představující špičku v oblasti 
bezpečnosti, mezi které již ve standardu patří i cenami ověnčený 
systém City Safety na předcházení kolizím a vyspělý systém Elek-
tronické řízení stability.

Pro ty, kteří se chtějí kochat švédským luxusem ještě více, je zde 
úroveň výbavy Momentum. Dekorativní prvky exteriéru v lesklém 
provedení Bright spolu s velkými 17" koly dodají Vašemu Volvu V60 

na exkluzivitě a podtrhnou jeho přítomnost na silnici, zatímco spor-
tovně-elegantní čalounění v kombinaci textil/T-Tec a hliníkové deko-
rativní 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 
technologie Bluetooth®, a komfortní funkce jako je například zadní 
parkovací asistent. Při jízdě po setmění určitě oceníte Aktivní svět-
lomety natáčivé ve směru jízdy (ABL) s dual-xenonovou 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.

KINETIC
Zahrnuje:

16" kola z lehké slitiny Hera | Tříbodové bezpečnostní pásy s upozorněním na nezapnuté 
pásy u všech 5 sedadel | Zadní sedadlo dělené v poměru 40/20/40 | Airbag na straně řidiče 
a spolujezdce vpředu | Vstup AUX | Dekorativní obložení interiéru v tmavém provedení Char-
coal | City Safety | Systém kontroly trakce v zatáčkách (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 pro všechny boční dveře

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 | Kovový práh zavazadlového 

prostoru | Zadní parkovací asistent | Dešťový senzor | Sklopná vnější zpětná zrcátka s osvě-
tlením nástupního prostoru | Dekorativní hliníkové obložení interiéru Milled | Ovládací prvky 
klimatizace v provedení stylizované figurky Uni decor

1–2. Volvo V60 Kinetic se 16" koly. 3. Součástí výbavy Volva V60 Kinetic jsou kůží potažený volant a analogový displej řidiče. 4. Uvnitř Volva V60 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 V60 Momentum Vám nabídne pomocnou ruku parkovací asistent. 6. Volvo V60 Momentum se 17" koly a dekorativními 
prvky exteriéru v lesklém provedení Bright nezapře svůj elegantní charakter.
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KINETIC & MOMENTUM | 31
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VOLVO V60

Vzhledem k široké nabídce laků karoserie a různých druhů kol Vám 
Volvo V60 umožňuje vytvořit si sportovní kombi dle svých vlastních 
představ. V rámci úrovně výbavy Kinetic může být Váš vůz vybaven 
16" koly z lehké slitiny, zatímco pro variantu Momentum jsou k dis-

pozici také větší 17" kola. Vámi zvolená barva laku má zásadní vliv 
na celkové vyznění vzhledu Vašeho Volva V60. Každá z celé řady 
různých barevných variant pozvedne luxusně-sportovní 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 

Skadi, 8 × 18" 
stříbrná Silver Bright

Pallene, 7 × 17"  
stříbrná Silver 

(standard pro variantu Momentum)

Hera, 7 × 16" 
stříbrná Silver  

(standardní výbava varianty Kinetic)

Rodinia, 7 × 17" 
černá Matt Tech Black / výbrusy Diamond Cut

Sadia, 8 × 17" 
stříbrná Silver
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KINETIC & MOMENTUM | 33

VÍCE INFORMACÍ SI MŮŽETE PŘEČÍST NA WEBOVÝCH STRÁNK ÁCH VOLVOCARS.CZ

019 
Černá Black Stone

707 
Perleťově bílá Crystal White Pearl

614 
Bílá Ice White

714 
Šedá Osmium Grey Metallic

612 
Červená Passion Red

711 
Stříbrná Bright Silver Metallic

477 
Tmavě stříbrná Electric Silver Metallic

492 
Tmavě šedá Savile Grey Metallic

721 
Modrá Mussel Blue Metallic

719 
Písková Luminous Sand Metallic

467 
Tmavě modrá Magic Blue Metallic

717 
Černá Onyx Black Metallic

_00WGS_V60_MY18_CZcs.indd   33 2017-03-29   16:48



V60_MY18_V0.indd   34 2017-03-30   11:25

VOLVO V60

ČALOUNĚNÍ Textilní Mellbystrand (standard pro variantu Kinetic) 1. Tmavá Charcoal v černém interiéru Anthracite se světlým polstrováním stropu Quartz, K001 Tylösand v 
kombinaci textil/T-Tec (standard pro variantu Momentum) 2. Kombinace tmavá Charcoal / černá Offblack v černém interiéru Anthracite se světlým polstrováním stropu Quartz, K601  
3. Kombinace tmavá Charcoal / černá Offblack v černém interiéru Anthracite s tmavým polstrováním stropu Charcoal, K661

DEKORATIVNÍ OBLOŽENÍ INTERIÉRU 4. Tmavé Charcoal (Kinetic) 5. Hliníkové v provedení Milled (Momentum) 6. Hliníkové v provedení Brushed (Momentum)

Při navrhování interiéru Volva V60 jsme chtěli, abyste se stali jeho 
srdcem Vy. Každý detail, každá křivka a každý tvar jsou důkazem 
snahy našich designérů vytvořit prostor, ve kterém byste se cítili 
příjemně a zároveň byste v něm měli vše dokonale pod kontrolou. 
Úroveň výbavy Kinetic zahrnuje ergonomická sedadla čalouněná 

textilním materiálem v tmavém odstínu Charcoal. Varianta Momen-
tum je vybavena elegantnějšími a sportovněji působícími sedadly s 
čalouněním v kombinaci textil/T-Tec. Této úrovni výbavy dodává na 
přitažlivosti také dekorativní hliníkové obložení interiéru v provedení 
Milled nebo Brushed.

_00WGS_V60_MY18_CZcs.indd   34 2017-03-29   16:48



4

1

3

5

2

6

V60_MY18_V0.indd   35 2017-03-30   11:25

KINETIC & MOMENTUM | 35

VÍCE INFORMACÍ SI MŮŽETE PŘEČÍST NA WEBOVÝCH STRÁNK ÁCH VOLVOCARS.CZ
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VOLVO V60
T5 | Summum  

714 Šedá Osmium Grey Metallic | Kola z lehké  
slitiny Pallene, 7 × 17", stříbrná Silver
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VYŠŠÍ ÚROVEŇ LUXUSU.

Exkluzivní Volvo V60 Summum jsme navrhli, abychom uspokojili 
Vaše nejvyšší očekávání od švédského 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 V60 ukrývá ve svém 
důmyslně propracovaném interiéru, jenž nabízí dostatek prostoru 
pro příjemný jízdní zážitek. Volvo V60 Summum představuje ztěle-
snění naší hrdé tradice v navrhování vozů, jejichž srdcem je člověk. 
Pokud dojde na inteligentní luxus snoubící se s výrazným stylem a 
svěžími nápady, Volvo V60 Summum je natolik výjimečné jako Vy.

SUMMUM
Zahrnuje úroveň výbavy Momentum rozšířenou o následující prvky:

17" kola z lehké slitiny Pallene | Digitální displej komunikačního rozhraní řidiče | Kožené 
čalounění | Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče s funkcí paměti pro pozici sedadla a vnějších 

zpětných zrcátek | Zadní loketní opěrka s držáky nápojů a s úložným prostorem | Chromované 
přední dekorativní prvky

SUMMUM | 37
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VOLVO V60

Přídomek Summum představuje to nejluxusnější provedení Volva 
V60. Nadčasový skandinávský design zde podtrhují pečlivě zvo-
lené detaily exteriéru, mezi které patří chromované dekorativní 
prvky, lesklé střešní ližiny a stylová 17" kola z lehké slitiny. Tato kola 
zároveň přispívají k sebejistému postoji vozu.

V interiéru na Vás bude dýchat luxus pramenící z autentických 
materiálů zpracovaných s řemeslnou zručností, které zde vytvářejí 
atmosféru elegantního obývacího pokoje, v němž se budete cítit více 
než příjemně. V roli řidiče si můžete užívat pohodlí v elektricky nas-
tavitelném sedadle Comfort nebo Sport čalouněném jemnou kůží 
a kochat se pohledem na intuitivní digitální displej komunikačního 
rozhraní řidiče. V závislosti na svém momentálním rozpoložení 
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 Performance 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, kteří budou 
mít k dispozici loketní opěrku s držáky nápojů a úložným prostorem.

Jestliže chcete své cesty obohatit také o výjimečný poslechový 
zážitek, na přání můžete své Volvo V60 Summum nechat vybavit 
naším výkonným high-endovým audio systémem Premium Sound 
značky Harman Kardon®, který prostřednictvím 12 hi-fi reproduk-
torů okouzlí celou posádku bohatým, čistým a věrně reproduk-
ovaným zvukem. Tento audio systém zahrnuje také rozhraní Sensus 
Connect s větším 7" displejem středové konzoly, který Vám nabídne 
pohodlný přístup k celé škále online služeb a aplikací. Pokud přidáte 
také vyspělý navigační systém Sensus, budete mít neustále k dispo-
zici integrovanou intuitivní navigaci.

1. Volvo V60 Summum se 17" koly. Lesklé aerodynamické střešní ližiny podtrhují dynamický vzhled vozu. 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 švédského luxusu dokreslují čalounění z jemné 
kůže a elektricky nastavitelné sedadlo řidiče s funkcí paměti pro nastavení sedadla a vnějších zpětných zrcátek Švédský luxus. 5. Intuitivní digitální displej řidiče se třemi grafickými režimy.
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VOLVO V60

Exteriér Volva V60 Summum s jemnými detaily představuje nadčas-
ové vyjádření klasického skandinávského designu. Díky pestré 
nabídce laků karoserie si můžete vytvořit Volvo V60 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

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

Skadi, 8 × 18" 
stříbrná Silver Bright

Pallene, 7 × 17" stříbrná Silver 
(standardní výbava)

Tucan, 8 × 18" 
Stříbrná Silver Bright

Rodinia, 7 × 17" 
černá Matt Tech Black / výbrusy Diamond Cut

Sadia, 8 × 17" 
stříbrná Silver
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VÍCE INFORMACÍ SI MŮŽETE PŘEČÍST NA WEBOVÝCH STRÁNK ÁCH VOLVOCARS.CZ

019 
Černá Black Stone

707 
Perleťově bílá Crystal White Pearl

614 
Bílá Ice White

714 
Šedá Osmium Grey Metallic

612 
Červená Passion Red

711 
Stříbrná Bright Silver Metallic

477 
Tmavě stříbrná Electric Silver Metallic

492 
Tmavě šedá Savile Grey Metallic

721 
Modrá Mussel Blue Metallic

719 
Písková Luminous Sand Metallic

467 
Tmavě modrá Magic Blue Metallic

717 
Černá Onyx Black Metallic

_00WGS_V60_MY18_CZcs.indd   41 2017-03-29   16:48



1

4

7

10

V60_MY18_V0.indd   42 2017-03-30   11:25

VOLVO V60

ČALOUNĚNÍ Kůží čalouněná sedadla Comfort (standardní výbava) 1. Černá Offblack v černém interiéru Anthracite se světlým polstrováním stropu Quartz, K701 2. Černá Offblack 
v černém interiéru Anthracite s tmavým polstrováním stropu Charcoal, K761 3. Béžová Soft Beige v černém interiéru Anthracite s béžovým polstrováním stropu Soft Beige, K70P 4. Béžová 
Soft Beige v béžovém interiéru Sandstone s béžovým polstrováním stropu Soft Beige, K71T Kůží čalouněná sedadla Sport 5. Černá Offblack v černém interiéru Anthracite se světlým 
polstrováním stropu Quartz, K301 6. Černá Offblack v černém interiéru Anthracite s tmavým polstrováním stropu Charcoal, K361 7. Béžová Soft Beige v černém interiéru Anthracite s 
béžovým polstrováním stropu Soft Beige, K30P 8. Béžová Soft Beige v černém interiéru Anthracite s tmavým polstrováním stropu Charcoal, K36P 9. Kombinace hnědá Beachwood / 

Uvnitř Volva V60 Summum budete obklopeni sofistikovaným 
luxusem. Kamkoliv se podíváte, všude najdete původní materiály 
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 přizpůso-
bit svému osobnímu vkusu, můžete si vybrat z naší široké nabídky 
barev interiéru, čalounění a dekorativního obložení.

Sedadlo Comfort Sedadlo Sport
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černá Offblack v černém interiéru Anthracite se světlým polstrováním stropu Quartz, K303 10. Kombinace hnědá Beechwood / černá Offblack v černém interiéru Anthracite s tmavým 
polstrováním stropu Charcoal, K363 11. Béžová Soft Beige v béžovém interiéru Sandstone s béžovým polstrováním stropu Soft Beige, K31T

DEKORATIVNÍ OBLOŽENÍ INTERIÉRU 12. Hliníkové v provedení Milled (standardní výbava) 13. Hliníkové v provedení Brushed 14. Dřevěné v provedení Urbane Wood  
15. Dřevěné v provedení Piano Black

SUMMUM | 43

VÍCE INFORMACÍ SI MŮŽETE PŘEČÍST NA WEBOVÝCH STRÁNK ÁCH VOLVOCARS.CZ
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VOLVO V60
D5 Twin Engine | R-Design 

720 Modrá Bursting Blue Metallic | Kola z lehké slitiny Ixion IV, 
8 × 19", matně černá Matt Black / výbrusy Diamond Cut
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INSPIROVÁNO LÁSKOU K ŘÍZENÍ.

Pokud milujete řízení, je pro Vás tou pravou volbou Volvo V60 
R-Design. Jedinečně osobitý vzhled varianty R-Design dává jasně 
najevo, že se jedná o vůz nabízející styl, citlivou odezvu a skvělou 
ovladatelnost, které ocení každý, pro koho je řízení srdeční záležito-
stí. Sportovní kombi Volvo v provedení R-Design se může pochlubit 
celou řadou vkusných designových detailů, které nezapřou jeho 
dynamickou povahu a dodají mu na ještě větší sportovnosti a půso-
bivosti. Atraktivní provedení dává tomuto vozu vyniknout z každého 
úhlu, přičemž je zároveň příslibem toho, že bude každá Vaše jízda 

strhující. Můžete si být jistí, že potěšení z jízdy Vás ve Volvu V60 
R-Design nikdy neopustí. Radost ucítíte již v okamžiku, kdy se 
usadíte do ergonomicky tvarovaného sedadla řidiče ve sportovním 
provedení R-Design, kde budete obklopeni důmyslně řešeným 
expresivním interiérem. Vše od volantu R-Design a digitálního dis-
pleje komunikačního rozhraní řidiče až po tmavé polstrování stropu 
v odstínu Charcoal Vás bude za jízdy inspirovat a podporovat. Mimo 
to jsme Volvo V60 R-Design vybavili také precizně vyladěným spor-
tovním podvozkem, který udělá z projíždění zatáček opravdovou slast.

R-DESIGN
Prostřednictvím sady prvků R-Design lze rozšířit úroveň výbavy Kinetic, Momentum i Summum.

18" kola z lehké slitiny Ixion III | Tříramenný volant potažený perforovanou kůží, s kovovým 
znakem R-Design | Adaptivní digitální displej komunikačního rozhraní řidiče, s grafickým reži-
mem R-Design | Dvě výrazné koncovky výfuku | Tmavé polstrování stropu Charcoal | R-Design 
LED světla pro denní svícení | Kůží potažená sportovní hlavice řadicí páky | Čalounění v kom-

binaci textil Nubuck / kůže | Dekorativní obložení interiéru R-Design | Kryty vnejších zpětných 
zrcátek v metalickém stříbrném provedení | Podvozek Sport | Sportovní podlahové koberečky | 
Sportovní pedály | Sedadla Sport | Lišty dveřních prahů z nerezové oceli, s logem R-Design | 
Unikátní provedení přídi R-Design | Unikátní zadní difuzor R-Design

R-DESIGN | 45
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VOLVO V60

1. 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. 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. Výrazně tvarovaná sportovní sedadla R-Design s unikátním čalouněním v 
kombinaci textil Nubuck / perforovaná kůže a s kontrastním prošíváním dodávají interiéru na dynamice. 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.

V provedení R-Design získává Volvo chytře řešenou sportovní 
výbavu, která zvenčí i zevnitř 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 
ve stříbrném provedení Bright Silver až po úžasná 18" kola z lehké 
slitiny vypovídá o sportovní povaze tohoto vozu. V zadní části vozu 
nelze přehlédnout 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, 
tmavého polstrování stropu Charcoal a sportovních sedadel R-Design 
s čalouněním v kombinaci textil Nubuck / perforovaná kůže nebo 
kůže / perforovaná kůže. Tyto prvky společně vytváří prostředí, 
ve kterém se budete cítit jako v technicky do detailu promyšleném 
kokpitu. Sportovně-elegantní atmosféru interiéru umocňuje kon-
trastní prošívání sedadel, manžety řadicí páky a volantu potaženém 
perforovanou kůží. Výrazně tvarovaná sportovní sedadla R-Design 
Vás dokonale obejmou od stehen až po ramena, čímž Vám poskyt-

nou komfortní oporu a pocit mimořádné kontroly nad situací přesně 
tak, jak by to mělo u vozidla stvořeného pro vášnivé řidiče být. Aby-
ste měli při řízení k dispozici všechny informace, které Vás opravdu 
zajímají, nabízí varianta R-Design digitální displej komunikačního 
rozhraní 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 
reagujícím řízením a precizně vyladěným sportovním podvozkem 
R-Design. Součástí tohoto nižšího a pevnějšího podvozku jsou 
nastavitelné stabilizátory a tužší pružiny. Dále jsou zde unikátní jed-
noplášťové zadní tlumiče, které svými rychlejšími reakcemi za všech 
okolností zajišťují lepší chování vozu. Tužší pouzdra spolu s předními 
vzpěrami přispívají k větší tuhosti konstrukce karoserie, která se 
tak stává mnohem lépe ovladatelnou, výsledkem čehož je sportovní 
jízdní zážitek, kdy vůz perfektně kopíruje zakřivení vozovky bez kom-
promisů na jízdním komfortu.

Volvo V60 R-Design je k dispozici v kombinaci se všemi motory 
včetně našich plug-in hybridních agregátů D6 Twin Engine a D5 
Twin Engine.
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VOLVO V60

Exteriér Volva V60 R-Design nenechá nikoho pochybovat o spor-
tovní povaze tohoto vozu. Odstíny laků karoserie byly proto pečlivě 
vybrány, aby podtrhly dynamický charakter vozu a jeho jedinečný 
výraz. Například modrý odstín Bursting Blue Metallic určený exkluz-
ivně pro variantu R-Design dodává vozu na sportovnosti, přičemž 

perfektně ladí s obložením karoserie ve vysoce lesklém černém pro-
vedení a s kovově lesklými detaily. Nová stylová pětipaprsková kola 
Ixion R-Design, která jsou k dispozici v 18" nebo 19" verzi, zdůrazní 
dynamický vzhled Volva V60 R-Design a pomohou tomuto spor-
tovnímu kombi nastavit laťku opravdu vysoko.

Ixion IV, 8 × 19" 
černá Matt Black / výbrusy Diamond Cut

Ixion III, 8 × 18" 
černá Matt Black / výbrusy Diamond Cut
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714 
Šedá Osmium Grey Metallic

707 
Perleťově bílá Crystal White Pearl

614 
Bílá Ice White

477 
Tmavě stříbrná Electric Silver Metallic

720 
Modrá Bursting Blue Metallic

717 
Černá Onyx Black Metallic

492 
Tmavě šedá Savile Grey Metallic

612 
Červená Passion Red
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VOLVO V60

Za volantem Volva V60 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 zatáčkami, zatímco exkluzivní 
čalounění v kombinaci textil Nubuck / perforovaná kůže nebo kůže/

perforovaná kůže s kontrastním 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 tmavým interiérem Charcoal.

ČALOUNĚNÍ Kombinace textil Nubuck / perforovaná kůže 1. Kombinace tmavá Charcoal / černá Offblack v černém interiéru Anthracite s tmavým polstrováním stropu Charcoal, KR60  
Kombinace kůže / perforovaná kůže 2–3. Černý odstín Offblack v černém interiéru Anthracite s tmavým polstrováním stropu Charcoal, KT60

DEKORATIVNÍ OBLOŽENÍ INTERIÉRU 4. Dekorativní hliníkové obložení interiéru R-Design
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VOLVO V60
D4 AWD | Pro 

700 Bronzová Twilight Bronze Metallic | Kola z lehké slitiny Neso, 
7,5 × 18", matně černá Matt Tech Black, výbrusy Diamond Cut
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DOBRODRUH, KTERÝ JE TÍM, CO SLIBUJE.

Volvo V60 Cross Country je moderní švédské kombi schopné pora-
dit si s jízdou po nezpevněných cestách. Tento robustní, a přesto 
elegantní, vůz Vám dopřeje vzrušující jízdní zážitek a zároveň Vám 
poskytne možnost vyrazit za dobrodružstvím do přírody. Díky svému 
zvýšenému podvozku, který si hravě poradí s nezpevněnými cestami, 
Vám Volvo V60 Cross Country dá vše, co svým vzhledem slibuje: 
vypořádá se skutečně se všemi typy cest a s každým počasím, 
přičemž lze jeho schopnosti dále rozšířit pohonem všech kol.

Protože se Volvo V60 Cross Country cítí jako ryba ve vodě na 
hladké dálnici i na hrbolaté štěrkové cestě, je přímo stvořeno pro 
Váš dobrodružný život. Pro ten jsou schopnost jízdy za každého 

počasí a možnost čas od času opustit hladké silnice, po kterých 
se cestuje bez problémů, zásadními požadavky. Pro všechny, kdo 
potřebují houževnatého partnera, který něco vydrží, vypadá sty-
lově a zároveň nemusí přistupovat na kompromisy s ohledem na 
své schopnosti a všestrannost, bude Volvo V60 Cross Country 
nedocenitelné.

Vzhledem k velkorysé nabídce úrovní výbavy si snadno vytvoříte 
Volvo V60 Cross Country na míru svým potřebám. Rozhodněte se, 
které variantě dáte přednost, a zanedlouho můžete vyrazit vstříc 
novým dobrodružstvím.

VOLVO V60 CROSS COUNTRY
Zahrnuje:

16" kola z lehké slitiny Pangaea | Tříbodové bezpečnostní pásy s upozorněním na nezapnuté 
pásy u všech 5 sedadel | Zadní sedadlo dělené v poměru 40/20/40 | Airbag na straně řidiče 
a spolujezdce vpředu | Ovládací prvky audio systému na volantu | Vstup AUX | Dekorativní 
obložení interiéru v tmavém provedení Charcoal | City Safety | Systém kontroly trakce v 
zatáčkách (CTC) | Tempomat | 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 | Vysoce lesklé černé lemování bočních oken 
Glossy Black | Seřizovač sklonu světlometů | Osvětlené toaletní zrcátko na straně řidiče | 
Osvětlené toaletní zrcátko na straně spolujezdce vpředu | Nafukovací clony (IC) | ISOFIX, 

zadní sedadla | Kůží potažená hlavice řadicí páky | Kůží potažený volant | LED DRL (Světla 
pro denní svícení) | Kryt zavazadlového prostoru | Spínač zámku dveří pro všechny boční 
dveře | Textilní čalounění Mellbystrand | Ukazatel venkovní teploty | Dálkové centrální zam-
ykání | Infotainment systém Sensus s 5" barevným displejem ve středové konzole a s audio 
systémem Performance vybaveným CD přehrávačem | Boční airbagy integrované v předních 
sedadlech | Textilní podlahové koberečky | Palubní počítač | Systém monitorování tlaku v 
pneumatikách (TPMS) | Sada pro opravu pneumatik | WHIPS™ (Systém ochrany proti hyper-
flexi krční páteře pro cestující na předních sedadlech) | Zadní parkovací asistent

V60 CROSS COUNTRY PLUS
Zahrnuje výbavu varianty Cross Country rozšířenou o:

17" kola z lehké slitiny Valder | Bezrámové vnitřní zpětné zrcátko s automatickou změnou 
odrazivosti | Bluetooth® | Čalounění Tylösand v kombinaci textil/T-Tec | Audio systém High 
Performance | Kůží potažený volant s dekorativními prvky v hedvábně lesklém provedení Silk 

Metal | Kovový práh zavazadlového prostoru | Dešťový senzor | Sklopná vnější zpětná zrcátka 
s osvětlením nástupního prostoru | Ovládací prvky automatické klimatizace v provedení styl-
izované figurky | Dekorativní hliníkové obložení interiéru Milled

VOLVO V60 CROSS COUNTRY PRO
Zahrnuje výbavu varianty Cross Country Plus rozšířenou o:

18" kola z lehké slitiny Neso | Digitální displej komunikačního rozhraní řidiče | Kožené 
čalounění | Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče s funkcí paměti pro pozici sedadla a vně-
jších zpětných zrcátek | Zadní loketní opěrka s držáky nápojů a s úložným prostorem

VOLVO V60 CROSS COUNTRY | 53
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Připraveno k akci. Toto Volvo bylo stvořeno pro ty, kteří mají srdce 
dobrodruha. Volvo V60 Cross Country není jen o vyjádření určitého 
postoje, ale také o schopnostech, které Vám pomohou vypořádat 
se i s náročnými jízdními podmínkami. Varianta Cross Country nabízí 
například o 201 mm vyšší podvozek, který se dokáže lépe vyrovnat 
s výzvami, které doprovází jízdu po hrbolatém povrchu, ve sněhových 
závějích nebo na zablácených cestách.

D4 AWD | Pro 
700 Bronzová Twilight Bronze Metallic | Kola z lehké slitiny Neso, 

7,5 × 18", matně černá Matt Tech Black, výbrusy Diamond Cut
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VOLVO V60
D4 AWD | Pro 

700 Bronzová Twilight Bronze Metallic | Kola z lehké slitiny Neso, 
7,5 × 18", matně černá Matt Tech Black, výbrusy Diamond Cut
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PRO TY, KTERÉ TOUHA PO 
DOBRODRUŽSTVÍ VEDE PO 
ZAPADLÝCH CESTÁCH.

Velkorysá světlá výška Volva V60 Cross Country Vám ve městě 
pomůže udržet si přehled nad situací a zároveň Vám umožní zdolá-
vat i náročnější cesty mimo civilizaci. Pokud si vyberete variantu s 
pohonem všech kol, zvládne Váš vůz s přehledem i velmi ztížené 
jízdní podmínky. A pokud se octnete na vrcholku příkrého kopce, 
Asistent pro bezpečný sjezd prudkého svahu Vám pomůže dostat se 
bezpečně, hladce a sebejistě dolů – Vám stačí jen udávat směr.

Protože se stále jedná o vůz značky Volvo, budete si díky 
vyladěnému odpružení na silnici i mimo ni užívat vynikající kombinaci 
jízdního komfortu a ovladatelnosti. Vášniví řidiči ocení také Systém 
kontroly trakce v zatáčkách s řízením distribuce točivého momentu, 
který Volvu V60 Cross Country pomáhá projíždět zatáčkami s ryze 
sportovní precizností.

Svým houževnatým vzhledem Vás bude inspirovat k výpravám za 
dobrodružstvím, v rámci nichž Vám pomůže čelit nepřízni počasí a 
objevovat neprozkoumané kraje. Při pohledu zpředu upoutají pozor-
nost černá maska chladiče s mřížkou v provedení medové plástve 
a spodní černá mřížka sání vzduchu, které společně se spodním 
krytem předního nárazníku dodávají tomuto vozu jeho unikátní 
Cross Country „tvář“.

Volvo V60 Cross Country je k dispozici v kombinaci s pěti vysoce 
efektivními motory: T5 AWD, D4 AWD, D4 a D3.

VOLVO V60 CROSS COUNTRY | 57
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Váš perfektní společník. Od první chvíle, kdy Váš zrak spočine na 
Volvu V60 Cross Country, Vám bude jasné, že ho chcete řídit. Dojem 
na Vás udělá již robustní design, který mu dodává na svalnatých pro-
porcích a nenechá nikoho na pochybách, že se jedná o vůz stvořený 
k cestám za dobrodružstvím.

Ano, toto sportovní kombi Cross Country je dynamickým vozem 
pro vášnivé řidiče, ale současně je také autem, do kterého můžete 
naložit vše, co potřebujete na víkend mimo domov, a které Vás bez  

ohledu na vzdálenost bezpečně doveze do cíle. Vy i celá Vaše posádka 
budete cestovat první třídou jeho elegantně zařízené kabiny, přičemž 
budete mít k dispozici velkorysý zavazadlový prostor pro uložení 
potřebné výstroje.

Pokud hledáte vůz, který by nejen vynikal v davu svou atraktivitou, 
ale současně se stal také perfektním společníkem na cesty pro celou 
Vaši rodinu, je Volvo V60 Cross Country tou správnou volbou.
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D4 AWD | Pro 
707 Perleťově bílá Crystal White Pearl | Kola z lehké slitiny Bor, 

8 × 19", matně černá Matt Tech Black / výbrusy Diamond Cut

VÍCE INFORMACÍ SI MŮŽETE PŘEČÍST NA WEBOVÝCH STRÁNK ÁCH VOLVOCARS.CZ
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Vzhled, který je odrazem mimořádných schopností. Volvo V60 Cross 
Country je autem, které Vás svou přitažlivostí zaujme již na dálku. 
Z jeho postoje, který je umocněn stříbrnými střešními ližinami, lze 
vyčíst hrdost a sebejistotu. Při bližším pohledu zaujmou leskle černé 
detaily jako jsou kryty vnějších zpětných zrcátek a lemování oken, 
které vozu dodávají na exkluzivitě.

Ale Volvo V60 Cross Country je především všeho schopným 
vozem s atletickým charakterem. S tmavými detaily exteriéru perfe-
ktně ladí unikátní 18" kola z lehké slitiny Neso s výbrusy v provedení 
Diamond Cut a se vsazením v černém odstínu Matt Tech Black, 
která podtrhují robustní a účelný vzhled vozu. Široký, svalnatý postoj 
podtrhuje černě zvýrazněné rozšíření lemů blatníků, které plynule 
přechází v nepřehlédnutelné vnější dekorativní lišty prahů. Zádi 
dodává na mocném vzhledu spodní kryt zadního nárazníku společně 
s integrovanými chromovanými koncovkami výfuku. Nejlepší na tom 
je, že tento robustní design nejen dobře vypadá, ale současně také 
chrání karoserii vozu při jízdě v náročných jízdních podmínkách na 
místech, kam nedosahá komfort asfaltu.

D4 AWD | Pro 
700 Bronzová Twilight Bronze Metallic | Kola z lehké slitiny Neso, 

7,5 × 18", matně černá Matt Tech Black, výbrusy Diamond Cut
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Vaše Volvo V60 Cross Country by mělo být stejně osobité jako 
dobrodružství, které se s ním chystáte zažít. Protože je k dispozici ve 
třech různých úrovních výbavy, snadno si vyberete Volvo V60 Cross 
Country, které bude opravdu o Vás.

Již ve standardu velkoryse vybavené Volvo V60 Cross Country 
Vám nabídne vysokou úroveň komfortu a bezpečnosti ve spojení 
s celou řadou funkcí zvyšujících jeho výkonnost. Jedinečný Cross 
Country charakter je dán souhrou unikátních prvků, mezi které 
patří: černá maska chladiče s výraznou mřížkou se vzorem medové 
plástve, mřížka spodního sání vzduchu, spodní kryt předního a zad-
ního nárazníku, lemování bočních oken a kryty vnějších zpětných 
zrcátek v leskle černém provedení, černě zvýrazněné rozšíření 
blatníků a matně stříbrné vnější dekorativní lišty prahů. To vše 
dohromady dodává Volvu V60 Cross Country jeho sebevědomý 
výraz, který vypovídá o jeho stylovosti a schopnostech. Disky kol 
jsou navrženy tak, aby je bylo možné obout pneumatikami s pro-
filem, který zajistí posádce maximální komfort a řidiči vynikající 
ovladatelnost.

Pokud byste chtěli svůj Cross Country jízdní zážitek povznést na 
ještě vyšší úroveň, je zde pro Vás varianta V60 Cross Country Plus. 
V rámci této úrovně výbavy získáte větší 17" kola a designové prvky 
v lesklém chromovaném provedení, které vozu dodají luxusní rozměr. 
V kabině propůjčují vozu nadčasovou atmosféru výrazně tvarovaná 
sedadla s moderním sportovním čalouněním v kombinaci textil/T-Tec. 
Aby byl jízdní zážitek ve voze dokonalý, mohou si všichni cestující 

užívat skvělý zvuk našeho audio systému High Performance s 8 
reproduktory a USB/AUX porty pro připojení externích zařízení. 
Svůj chytrý telefon můžete k audio systému svého Volva připojit 
též pomocí bezdrátové technologie Bluetooth®, která Vám umožní 
nejen poslouchat hudbu, ale také využívat integrované handsfree 
funkce telefonu. Při přidání na přání dostupného, většího 7" displeje 
středové konzoly získáte plný přístup k systému Sensus Connect s 
celou řadou jeho online služeb a aplikací. K pohodové jízdě přispějí 
také dešťový senzor a zadní parkovací asistent.

Pokud patříte mezi ty, kteří si chtějí luxus vychutnávat plnými doušky, 
je pro Vás ideálním řešením varianta V60 Cross Country Pro. S 18" 
koly působí Volvo V60 Cross Country elegantním dojmem, ale 
zároveň naznačuje, že má tu moc dostat Vás v podstatě kamko-
liv. Uvnitř kabiny si můžete i na těch nejdrsnějších cestách užívat 
komfort sedadel čalouněných jemnou kůží s unikátním barevně 
sladěným prošíváním. K pocitu kompletní kontroly nad situací Vám 
pomůže elektricky nastavitelné sedadlo řidiče a digitální displej 
komunikačního rozhraní řidiče se třemi grafickými režimy zobra-
zení. K vyššímu komfortu Vašich společníků na zadních sedadlech 
přispěje zadní loketní opěrka s chytře řešenými držáky nápojů a 
s úložným prostorem. Nepřekonatelnou atmosféru dodá Vašim 
cestám za dobrodružstvím také výjimečný audio systém Premium 
Sound značky Harman Kardon®, kterým můžete své Volvo V60 
Cross Country nechat vybavit.

1. Integrované chromované koncovky výfuku a spodní kryt zadního nárazníku dodávají zádi vozu na robustním, a přesto dynamickém, charakteru. 2. Volvo V60 Cross Country je vozem, 
který je stvořen skutečně pro každou silnici, přičemž je vybaven podvozkem, který nabízí příjemnou kombinaci jízdního komfortu a výborné ovladatelnosti. 3. Světlá výška 201 mm a velká 
kola rozšiřují schopnosti tohoto vozu vyrovnat se s každou cestou. 4. Se spodními kryty předního a zadního nárazníku perfektně ladí vnější dekorativní lišty prahů, které současně zdůrazňují 
zvýšenou světlou výšku podvozku. 5. Kryty vnějších zpětných zrcátek dodávají vozu spolu s lemováním bočních oken v leskle černém provedení na výraznosti a exkluzivitě. 6. Dřevěné deko-
rativní obložení interiéru Urbane (volitelná výbava) a kůží čalouněná sportovní sedadla s kontrastním prošíváním (Cross Country Pro) přispívají k vytvoření elegantní atmosféry. 7. Přídi dodávají 
na výraznosti černá maska chladiče se vzorem medové plástve, přední postranní dekorativní kryty a spodní kryt předního nárazníku.
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Výrazné designové prvky exteriéru jako jsou spodní kryty předního 
a zadního nárazníku, vnější dekorativní lišty prahů v matně stříbrném 
provedení, velká kola a černé rozšířené lemy blatníků společně 
vytváří robustní, ale přesto elegantní, Cross Country vzhled. Každý  

z laků exteriéru inspirovaných barvami skandinávské přírody vypovídá 
o unikátním, kvalitním a charismatickém charakteru vozu. Aby byl 
celkový dojem dokonalý, je zde také pestrá nabídka kol z lehké slitiny 
navržených speciálně pro Vaše Volvo V60 Cross Country.

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

Tucan, 8 × 18"  
stříbrná Silver Bright

Neso, 7,5 × 18"  
černá Matt Tech Black / výbrusy Diamond Cut 

(standard pro variantu Cross Contry Pro)

Pangaea, 7 × 16" 
stříbrná Silver 

(standard pro variantu Cross Country)

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

Valder 7,5 × 17", 
stříbrná Silver 

(standard pro variantu Cross Country Plus)
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700 
Bronzová Twilight Bronze Metallic

707 
Perleťově bílá Crystal White Pearl

614 
Bílá Ice White

717 
Černá Onyx Black Metallic

612 
Červená Passion Red

711 
Stříbrná Bright Silver Metallic

477 
Tmavě stříbrná Electric Silver Metallic

019 
Černá Black Stone

714 
Šedá Osmium Grey Metallic

721 
Modrá Mussel Blue Metallic

719 
Písková Luminous Sand Metallic

492 
Tmavě šedá Savile Grey Metallic

712 
Hnědá Rich Java Metallic
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ČALOUNĚNÍ Textilní čalounění (standardní výbava Cross Country) 1. Tmavá Charcoal v černém interiéru Anthracite se světlým polstrováním stropu Quartz, K001 Čalounění v 
kombinaci textil/Neo Tech (standardní výbava Cross Country Plus) 2. Kombinace tmavá Charcoal / černá Offblack v černém interiéru Anthracite se světlým polstrováním stropu 
Quartz, K601 3. Kombinace tmavá Charcoal / černá Offblack v černém interiéru Anthracite s tmavým polstrováním stropu Charcoal, K661 Kůží čalounění sedadla Comfort (standardní 
výbava Cross Country Pro) 4. Černá Offblack v černém interiéru Anthracite se světlým polstrováním stropu Quartz, K701 5. Černá Offblack v černém interiéru Anthracite s tmavým 
polstrováním stropu Charcoal, K761 6. Béžová Soft Beige v černém interiéru Anthracite s béžovým polstrováním stropu Soft Beige, K70P 7. Béžová Soft Beige v béžovém interiéru Sand-
stone s béžovým polstrováním stropu Soft Beige, K71T Kůží čalouněná sedadla Sport 8. Černá Offblack v černém interiéru Anthracite se světlým polstrováním stropu Quartz, K30L 

Uvnitř Volva V60 Cross Country Vám bude dělat radost elegantně 
laděná kabina plná řemeslně zpracovaných detailů, jako jsou 
výdechy ventilace v hedvábně lesklém provedení Silk Metal, 
střešní sloupky s textilním polstrováním nebo dekorativní obložení 
interiéru v hliníkovém nebo dřevěném provedení. Vybrat si 
můžete naše sedadla Comfort s čalouněním v textilním nebo 
koženém provedení či v kombinaci T-Tec/textil nebo naše kůží 
čalouněná sedadla Sport s kontrastním prošíváním, která Vám 
dopřejí legendární komfort značky Volvo a současně Vás budou 
držet pevně na svém místě i v těch nejostřejších zatáčkách.

Sedadlo Comfort Sedadlo Sport
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9. Černá Offblack v černém interiéru Anthracite s tmavým polstrováním stropu Charcoal, K36L 10. Kombinace černá Offblack / světlá Blond v černém interiéru Anthracite se světlým pol-
strováním stropu Quartz, K30G 11. Kombinace černá Offblack / světlá Blond v černém interiéru Anthracite s tmavým polstrováním stropu Charcoal, K36G 12. Kombinace černá Offblack / 
hnědá Beech Wood v černém interiéru Anthracite se světlým polstrováním stropu Quartz, K30N 13. Kombinace černá Offblack / hnědá Beech Wood v černém interiéru Anthracite s tmavým 
polstrováním stropu Charcoal, K36N 14. Béžová Soft Beige v béžovém interiéru Sandstone s béžovým polstrováním stropu Soft Beige, K31T

DEKORATIVNÍ OBLOŽENÍ INTERIÉRU 15. Tmavé v provedení Charcoal (standardní výbava Cross Country) 16. Hliníkové v provedení Milled (standardní výbava Cross Country Plus / 
Cross Country Pro) 17. Hliníkové v provedení Brushed 18. Dřevěné v provedení Urbane Wood 19. Dřevěné v provedení Piano Black 20. Dřevěné v provedení Linear Walnut

VOLVO V60 CROSS COUNTRY | 67

VÍCE INFORMACÍ SI MŮŽETE PŘEČÍST NA WEBOVÝCH STRÁNK ÁCH VOLVOCARS.CZ
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VÍCE INFORMACÍ SI MŮŽETE PŘEČÍST NA WEBOVÝCH STRÁNK ÁCH VOLVOCARS.CZ

STVOŘENO PRO VÁŠ ŽIVOT.

Vytvořte si Volvo, které bude perfektně souznít s Vaším životem. Pro 
tento účel je Vám k dispozici příslušenství Volvo navržené pro Vás a 
Váš vůz.

Náš Zábavní systém pro cestující na zadních sedadlech zafun-
guje na Vaši posádku sedící v zadní řadě jako kouzlo, které promění 
dlouhé jízdy v dokonale zábavný zážitek. Cestující na zadních 
sedadlech si mohou zkrátit cestu sledováním filmů nebo hraním 
her na integrovaných 8" dotykových displejích s vlastním DVD 
přehrávačem. Součást systému tvoří také bezdrátová sluchátka a 
dálkové ovládání.

Pokud občas potřebujete ve voze převážet výstroj na různé 
aktivity, v naší nabídce příslušenství najdete ty správné pomocníky. 
Například ocelová bezpečnostní mřížka vytvoří pevnou bariéru mezi 
zavazadlovým prostorem a prostorem pro cestující. Pokud ji zrovna 
nepotřebujete, můžete ji pohodlně sklopit ke stropu. Naše přepážka 
zavazadlového prostoru rozdělí zavazadelník Vašeho vozu na dvě 
části, abyste mohli pohodlně převážet například psa a zavazadla 
nebo jste mohli oddělit znečištěný či křehký náklad. Pokud přidáte 
ještě dvířka pro psa a vložku proti zašpinění, získáte prostor pro 
bezpečné převážení zvířat, aniž byste se museli bát, že dojde k 
poškození podlahy zavazadlového prostoru. Abychom Vám pomohli 
udržet stále pěkný vzhled Vašeho vozu dokonce i v zavazadlovém 
prostoru, kde čas od času převážíte znečištěný náklad, vytvořili jsme 
Vašemu vozu na míru celou řadu praktických rohoží do zavazad-
lového prostoru.

Podpořte praktický charakter svého Volva V60 prostřednictvím 
chytrého příslušenství z nabídky Volvo Cars, jako jsou např. bezpečnostní 
ocelová mřížka nebo přepážka zavazadlového prostoru.

Náš Zábavní systém pro cestující na zadních sedadlech, jehož součástí jsou nezávisle 
ovladatelné 8" dotykové displeje a integrované DVD přehrávače, se na Vašich cestách 
postará o zábavu.
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VYTVOŘTE SI SVÉ VLASTNÍ  
VOLVO V60.

Pokud byste chtěli podtrhnout dynamický postoj Vašeho Volva V60, 
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 spodní kryt předního nárazníku, v jehož metal-
ickém povrchu se krásně odrážejí paprsky světla, dodá Vašemu 
Volvu V60 na ještě cílevědomějším vzhledu. Boční vnější dekora-
tivní lišty prahů umocňují štíhlé proporce vozu připomínající kupé 
a současně jej vizuálně propojují se silnicí. Na sportovní charakter 
vozu jasně odkazuje spodní kryt zadního nárazníku se dvěma 
pěknými integrovanými koncovkami výfuku.

Kola představují klenoty našich vozů. Naše úžasná 18" kola Modin  
v provedení s pěti dvojitými paprsky a s výbrusy v provedení Diamond Cut  
jsou nyní dostupná také ve stříbrném provedení Matt Silver nebo v šedém  

odstínu Matt Iron Stone.
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VOLVO V60

PODPOŘTE NA MAXIMUM SVŮJ ŽIVOTNÍ STYL.

Abychom Vám řízení co nejvíce zpříjemnili, vyvinuli jsme technol-
ogie jako je například Kamera předního parkovacího asistenta s 
výhledem do slepého úhlu. Tento systém nabízející rozhled v zorném 
poli 180° Vám na místech s omezeným rozhledem umožní doslova 
vidět za roh. Aby se Vám pohodlněji také couvalo, pomůže Vám kam-
era zadního parkovacího asistenta, která zobrazí zachycený obraz na 
středovém displeji, získat přehled o situaci za vozem. Jako pomůcka 
se na displeji zobrazují také vodicí linky, díky nimž se pro Vás stane 
parkování snadnou záležitostí.

Naše nová generace dětských bezpečnostních sedaček před-
stavuje výjimečnou kombinaci komfortu a prvotřídní bezpečnosti v 
provedení, které dokonale ladí s designem Vašeho Volva. Čalounění 
dětských bezpečnostních sedaček je vyrobeno z materiálu wooltex-
tile s 80% podílem vlny, který je odolný a pevný a zároveň i měkký 
a prodyšný, což jsou ideální vlastnosti, aby se děti cítily pohodlně. 
Protože se při vyvíjení dětských bezpečnostních sedaček řídíme 

stejně přísnými pravidly jako při konstrukci našich vozů, můžete se 
spolehnout na to, že bude Vaše dítě spolehlivě chráněno.

Abyste měli v případě potřeby k dispozici přídavný úožný pros-
tor, můžete své Volvo V60 vybavit také střešními nosiči (příčníky). 
Tyto snadno instalovatelné příčníky (zacvaknou se do předem 
připravených úchytů) Vám umožní okamžitě využívat veškeré střešní 
nosiče od držáků na lyže až po držák kanoe či kajaku. Vyšší pře-
pravní kapacitu Vám zajistí naše stylové střešní boxy s aerodynam-
ickým designem, které lze snadno namontovat na střešní nosiče. 
Jestliže si s sebou potřebujete čas od času vzít přívěs, je zde pro 
Vás naše odnímatelné tažné zařízení, které lze v době, kdy není 
využíváno, jednoduše demontovat.

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.

1. Naše kamera předního parkovacího asistenta s výhledem do slepého úhlu Vám při vyjíždění z úzkého prostoru nabídne lepší rozhled pro manévrování.
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2. Střešní nosiče. 3. Kola z lehké slitiny Artio, 8 × 19", matně černá Matt Tech Black, výbrusy Diamond Cut. 4. Kola z lehké slitiny Modin, 8 × 18", černá Black / výbrusy Diamond Cut nebo 
šedá Iron Stone / výbrusy Diamond Cut. 5. Nosič jízdních kol na tažné zařízení. 6. Střešní box „Space Design“. 7. Dětská bezpečnostní kojenecká sedačka. 8. Dětská bezpečnostní 
sedačka, orientovaná proti směru jízdy. 9. Dětská bezpečnostní sedačka (připoutání pomocí tříbodového bezpečnostního pásu).

VÍCE INFORMACÍ O NAŠEM PŘÍSLUŠENSTVÍ NALEZNETE NA STRÁNK ÁCH 
ACCESSORIES.VOLVOCARS.COM/CZ-CS.
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KOMPONENTY POLESTAR NAVRŽENÉ PRO VÝKON.

Je to naše vášeň pro řízení, která nás přivedla k navržení sady 
výkonově optimalizovaných komponentů Polestar pro Vaše Volvo 
V60. Nový program pro výkon optimalizovaných komponentů 
Polestar vyvinutý stejným týmem, který stojí za závodními úspěchy 
našich vozů a za zrodem našeho dynamického silničního Volva S60 
Polestar, dokonale splňuje požadavky filozofie značky Polestar, což 
znamená, že nabízí vyrovnaný a energický jízdní zážitek.

Úkolem těchto dílů, které jsou dostupné také v rámci kompletní 
sady komponentů Polestar optimalizovaných pro výkon, je v zásad-
ních aspektech zvýšit výkon Vašeho Volva V60. Zlepšení orien-
tovaná na výkon se týkají všech částí vozu od podvozku, kol a pneu-
matik přes výfukové potrubí a aerodynamiku až po detaily interiéru. 
Všechny tyto prvky, které jsou k dispozici také v samostatných 
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. Prostřednictvím tohoto paketu, který 
zahrnuje sportovní vzduchový filtr, víko vzduchové komory Polestar a 
nerezový výfukový systém, získáte ve spojení se softwarem pro opti-
malizaci výkonu Polestar dynamičtější charakteristiku motoru.

Všechny díly z kolekce pro výkon optimalizovaných komponentů 
Polestar plně odpovídají bezpečnostním požadavkům automobilky 
Volvo. Tyto díly byly vyvinuty a testovány společnostmi Volvo Cars a 
Polestar, což znamená, že jsou opatřeny kvalitní povrchovou úpra-
vou, nabízí dokonalé jízdní vlastnosti a žádným způsobem neomezují 
originální záruku Volvo.
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VÍCE INFORMACÍ O NAŠEM PŘÍSLUŠENSTVÍ NALEZNETE NA STRÁNK ÁCH POLESTAR.COM

1. Kompletní sada Performance zahrnuje nezbytné komponenty zajišťující zvýšení výkonu a elegantní detaily exteriéru jako jsou černé kryty vnějších zpětných zrcátek a vnější dekorativní lišty 
prahů, které podtrhují dynamický vzhled Volva V60. Součástí je i spoiler Polestar dveří zavazadlového prostoru, který efektivně zvyšuje stabilitu při rychlé jízdě. 2. 19" kola Polestar z lehké 
slitiny s vysoce výkonnými pneumatikami přispějí k preciznější ovladatelnosti vozu a zajistí lepší přilnavost k povrchu vozovky. 3. Kryty vnějších zpětných zrcátek v černém provedení Polestar 
harmonicky ladí s černými dekorativními pruhy ve spodní části dveří. 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. Hliníkové sportovní pedály s pryžovými protiskluzovými prvky. 6. Hlavice řadicí páky v provedení Polestar je k dispozici v kombinaci s převodovkou Geartronic™.
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VOLVO V60 T6/T6 AWD T5 T4

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

2,0litrový řadový čtyřválec, benzínový  
s přeplňováním turbodmychadlem

2,0litrový řadový čtyřválec, benzínový  
s přeplňováním turbodmychadlem

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

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

6,7/7,0 –/6,4 5,8/5,8

CO2 g/km, man./autom.: 157/163 –/149 135/136

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.): 6,0/6,0 –/6,4 7,3/7,3

Max. rychlost, km/h (man./autom.): 230/250 –/230 225/225

Palivová nádrž, litry: 67,5 67,5 67,5

Emisní norma: Euro 6b Euro 6b Euro 6b

T3 T3

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

1,5litrový řadový čtyřválec, benzínový  
s přeplňováním turbodmychadlem

Převodovka: Šestistupňová manuální Šestistupňová Geartronic™

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

5,8/– –/5,9

CO2 g/km, man./autom.: 135/– –/138

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.): 8,7/– –/8,7

Max. rychlost, km/h (man./autom.): 205/– –/205

Palivová nádrž, litry: 67,5 67,5

Emisní norma: Euro 6b Euro 6b
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Upozornění: Z důvodu možných změn technických parametrů provedených v době tisku tohoto dokumentu nemusí některé z informací uvedených v tomto letáku odpovídat skutečnosti. 
Některé zde popsané nebo zobrazené vybavení může být dostupné pouze za příplatek. 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.

VOLVO V60 D6 Twin Engine AWD/ 
D5 Twin Engine AWD D5 D4 AWD

Typ motoru: 2,4litrový řadový pětiválec common-rail,  
naftový s přeplňováním dvěma 
turbodmychadly

2,0litrový řadový čtyřválec common-rail,  
naftový s přeplňováním dvěma 
turbodmychadly

2,4litrový řadový pětiválec common-rail,  
naftový s přeplňováním dvěma 
turbodmychadly

Převodovka: Šestistupňová Geartronic™ Osmistupňová automatická Geartronic™ Šestistupňová Geartronic™

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

–/1,8 –/4,8 –/5,5

CO2 g/km, man./autom.: –/48 –/125 –/146

Max. výstupní výkon, kW (k) při ot./min.: Naftový: 162 (220) 4000 (D6) 
Elektromotor: 50 (68) 2400 (D6)
Naftový: 120 (163) 4000 (D5) 
Elektromotor: 50 (68) 2400 (D5)

165 (225) 4250 140 (190) 4000

Max. točivý moment, Nm při ot./min.: Naftový: 440/1500 – 3000 (D6) 
Elektromotor: 200/320 – 1700 (D6)
Naftový: 420/1500 – 2500 (D5) 
Elektromotor: 200/320 – 1700 (D5)

470/1750 – 2500 440/1500 – 2750

Zrychlení, 0 – 100 km/h ve vt. (man./autom.): 6,0/6,9 –/6,5 –/8,9

Max. rychlost, km/h (man./autom.): 230/210 –/230 –/225

Palivová nádrž, litry: 45 67,5 67,5

Emisní norma: Euro 6b Euro 6b Euro 6b

D4 D3 D2

Typ motoru: 2,0litrový řadový čtyřválec common-rail,  
naftový s přeplňováním dvěma 
turbodmychadly

2,0litrový řadový čtyřválec, common-rail,  
naftový s přeplňováním 
turbodmychadlem

2,0litrový řadový čtyřválec, common-rail,  
naftový s přeplňováním 
turbodmychadlem

Převodovka: Šestistupňová manuální nebo  
osmistupňová automatická Geartronic™

Šestistupňová manuální nebo  
šestistupňová automatická Geartronic™

Šestistupňová manuální nebo  
šestistupňová automatická Geartronic™

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

3,8/4,3 4,0/4,2 3,8/4,2

CO2 g/km, man./autom.: 101/112 105/111 101/111

Max. výstupní výkon, kW (k) při ot./min.: 140 (190) 4250 110 (150) 3750 88 (120) 3750

Max. točivý moment, Nm při ot./min.: 400/1750 – 2500 320/1750 – 3000 280/1500 – 2250 

Zrychlení, 0 – 100 km/h ve vt. (man./autom.): 7,7/7,7 9,1/9,1 11,5/11,7

Max. rychlost, km/h (man./autom.): 225/225 210/210 195/195

Palivová nádrž, litry: 67,5 67,5 67,5

Emisní norma: Euro 6b Euro 6b Euro 6b

Veškeré technické údaje mohou být předmětem změny. Pokud máte zájem o nejaktuálnější informace, kontaktujte prosím svého autorizovaného dealera Volvo.
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VOLVO V60

VOLVO V60 CROSS COUNTRY T5 AWD

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

Převodovka: Osmistupňová automatická Geartronic™

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

–/7,4

CO2 g/km, man./autom.: –/168

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

Max. točivý moment, Nm při ot./min.: 350/1500 – 4800

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

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

Palivová nádrž, litry: 67,5

Emisní norma: Euro 6b

D4 AWD D4 D3

Typ motoru: 2,4litrový řadový pětiválec common-rail,  
naftový s přeplňováním dvěma 
turbodmychadly

2,0litrový řadový čtyřválec common-rail,  
naftový s přeplňováním dvěma 
turbodmychadly

2,0litrový řadový čtyřválec, common-rail,  
naftový s přeplňováním 
turbodmychadlem

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

Šestistupňová manuální nebo  
osmistupňová automatická Geartronic™

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

–/5,7 4,2/4,6 4,2/4,6

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

Max. výstupní výkon, kW (k) při ot./min.: 140 (190) 4000 140 (190) 4250 110 (150) 4250

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

Zrychlení, 0 – 100 km/h ve vt. (man./autom.): –/8,9 7,8/7,8 9,1/9,1

Max. rychlost, km/h (man./autom.): –/205 210/210 205/205

Palivová nádrž, litry: 67,5 67,5 67,5

Emisní norma: Euro 6b Euro 6b Euro 6b

Veškeré technické údaje mohou být předmětem změny. Pokud máte zájem o nejaktuálnější informace, kontaktujte prosím svého autorizovaného dealera Volvo.
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VOLVO V60

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 potřebo-
vat, udělají v autorizovaném servisu Volvo maximum, aby Vaše Volvo 
zůstalo ve skvělé kondici a udrželo si svůj pěkný vzhled.

K servisu přistupujeme svým vlastním způsobem, který je osob-
nější 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 bezproblémovým 
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 zpátky 
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 autori-
zovaném 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 schopno-
sti. 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 kompletní 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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ZÁŽITEK VOLVO

VÍCE INFORMACÍ SI MŮŽETE PŘEČÍST NA WEBOVÝCH STRÁNK ÁCH VOLVOCARS.CZ

Seznamte se s lifestylovou kolekcí Volvo Cars. V naší lifestylové kolekci najdete 
širokou škálu příslušenství, které podpoří Váš životní styl – od švédského křišťálu a mistro-
vsky zpracovaných kožených tašek až po oblečení, hodinky nebo sluneční brýle. Kompletní 
kolekci si můžete prohlédnout na stránkách collection.volvocars.com
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