
Odnímatelné tažné zařízení. Toto speciálně navržené 
tažné zařízení lze snadno instalovat i demontovat. Aby nic 
nenarušovalo pěkný vzhled Vašeho Volva, zakrývá otvor 
pro tažné zařízení barevně i tvarově sladěný kryt. 

26 815,- Kč

RSE - Zábavní multimediální systém pro cestující 
na zadních sedadlech. Se dvěma 8" dotykovými displeji, 
dvěma integrovanými DVD přehrávači, bezdrátovými sluchátky 
a možností připojení téměř jakéhokoliv externího mediálního 
přehrávače Vás bude tento systém bavit celé hodiny. 

47 230,- Kč

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

34 450,- Kč

Kompletní letní kola. Kola Bor z lehké slitiny, 8x19" , výbrusy v provedení Diamond Cut/matně černá Matte Black. Čtyři 
kompletní kola tvořená Volvo disky a pneumatikami Pirelli Scorpion Zero.

64 950,- Kč

Střešní nosiče - příčníky. Tyto speciálně navržené střešní 
nosiče lze bezpečně instalovat na střešní ližiny Vašeho Volva, 
kde elegantě splynou s celkovým vzhledem vozu. Jejich 
montáž je jednoduchá a v případě potřeby je lze kombinovat 
s doplňkovými držáky nákladu.

5 420,- Kč

VÍCE INFORMACÍ O NAŠEM PŘÍSLUŠENSTVÍ 

NALEZNETE NA STRÁNKÁCH 

ACCESSORIES.VOLVOCARS.COM

Upozornění: Z důvodu možných změn technických parametrů provedených v době tisku tohoto dokumentu nemusí některé z informací uvedených v tomto letáku odpovídat skutečnosti. Před objednáním vozu si prosím vyžádejte 
od svého autorizovaného dealera Volvo aktuální informace. 
Výrobce si vyhrazuje právo provádět kdykoliv bez předchozího upozornění změny v cenách, barvách, materiálech, technických údajích a modelech. 

Příslušenství

Střešní box „Space Design“. Tento nový, moderní, 
exkluzivní a aerodynamicky tvarovaný střešní box s možností 
otevírání z obou stran je dostupný ve dvou velikostech: 320 litrů 
nebo 430 litrů.

20 610,- Kč / 23 760,-Kč

Podsvícené prahové lišty. Nechte se při nastupování 
do svého Volva stylově přivítat. Po otevření předních dveří 
budete vždy přivítáni rozsvícením nápisu Volvo na prahové liště 
z broušené nerezové oceli.

8 250,- Kč

Nosič jízdních kol na tažné zařízení. Naše nové kompaktní 
nosiče jízdních kol na tažné zařízení se snadno používají a podle 
provedení, které zvolíte, Vám umožní převážet dvě až čtyři jízdní 
kola nebo dvě elektrokola. Jednou z variant je i skládací nosič 
na dvě kola, který v době, kdy jej nevyužíváte, můžete jednoduše 
složit do kompaktního tvaru a nechat ve voze nebo doma. 

Od 12 880,- Kč

Přepážka zavazadlového prostoru a dvířka pro psa. 
Pokud toto příslušenství použijete v kombinaci s bezpečnostní 
ocelovou mříží, rozdělíte zavazadlový prostor na dvě 
samostatné části - což oceníte především až budete převážet 
naráz psa a zavazadla.

Přepážka zavazadlového prostoru 6 360,- Kč
Dvířka pro psa 8 410,- Kč

Bezpečnostní ocelová mříž. Tato plynově odpružená 
ocelová mříž pomáhá při prudkém brzdění chránit Vás i cestující 
ve Vašem voze před nezajištěným nákladem. Pokud mříž 
nepotřebujete, lze ji pohodlně sklopit ke stropu.

7 460,- Kč


