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Inovace stvořené 
pro lidi. 
Made by Sweden.
Ve společnosti Volvo Cars se snažíme 
neustále přicházet s inovacemi, které 
Vám usnadní život. Srdcem každého 
z našich vozů, každé z použitých techno- 
 logií 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 budou Vás 
udržovat ve spojení s okolním světem, 
zatímco si s poslední generací motorů 
Drive-E budete užívat výkon a citlivé 
reakce doprovázené efektivitou, která  
je jednou z nejlepších v dané třídě. 
Mimo to jsou zde také naše inovace 
IntelliSafe, které Vám za jízdy  
poskytnou podporu a pomohou Vám 
předcházet dopravním nehodám.  
Smyslem toho všeho je nabídnout  
Vám komfortnější cestování, které  
si budete na plno užívat.

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

Ve společnosti Volvo Cars navr-
hujeme vozy, jejichž srdcem jste Vy.
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Od první chvíle, kdy Váš zrak spočine na  
Volvu V60 Cross Country, Vám bude 
jasné, že ho chcete řídit. Kapota s křivkami  
vyrýsovanými do tvaru V, silné ramenní 
partie a svažující se střešní linie, to vše 
vypovídá o jeho svižném tempu a atletické 
povaze. Současně je zde také robustní 
design, který vozu dodává na svalnatých 
proporcích a nenechá nikoho na pochy-
bách, 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 potře-
bujete na víkend mimo domov, a které 
Vás bez ohledu na vzdálenost bezpečně 
doveze do cíle. Další výhodou Volva V60 
Cross Country je jeho menší zranitelnost, 
za kterou vděčí celé řadě ochranných 
designových prvků. 

Srdcem dynamického a přirozeného 
jízdního zážitku Volva V60 Cross Country  
je skvělý podvozek. Výsledkem tisíců hodin 
strávených zdokonalováním a laděním 
tohoto podvozku jsou citlivé reakce  
a sebejistý jízdní zážitek. Aby si toto spor-
tovní kombi dokázalo za každého počasí 
poradit s jakoukoliv cestou, poskytli jsme 
mu pohon všech kol a světlou výšku 
201 mm.

Po usednutí za volant na vlastní kůži 
pocítíte další úžasný doklad mimořádnosti 
švédského designu soustředícího se na 
lidi. Sedadla jsou silnou stránkou značky 
Volvo již od 70. let minulého století, kdy 
jsme začali spolupracovat s experty na 
ergonomii na vytvoření tvaru sedadel, 
který by tělu zajistil takovou podporu, 
díky které by lidé vystupovali i po těch 
nejdelších cestách z vozu svěží a odpočatí. 
Ve Volvu V60 Cross Country jsme si 
tento standard komfortu nejen udrželi, ale 
zároveň jsme jej pozvedli na sportovnější 
úroveň, která lépe koresponduje s vozem 
určeným pro vášnivé řidiče.

Dalším poznávacím znakem tohoto 
vozu je kvalitní zpracování. Výborně 
odvedená řemeslná práce se vždy pozná 
podle detailů. Volvo V60 Cross Country 
je vybaveno nádherně stylovými integro-
vanými koncovkami výfuku, které jsou 
fyzickým i vizuálním prodloužením naší 
technologicky vyspělé a vysoce efektivní 
nové generace motorů. 

Pokud hledáte vůz, který by nejen 
vynikal v davu svou atraktivitou, ale sou-
časně se stal také perfektním společníkem 
na cesty pro celou Vaši rodinu, je Volvo 
V60 Cross Country tou správnou volbou.
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volvo V60 cross Country 

VOLVO V60 CROSS COUNTRY
Pokud jde o dobrodružství,  

dostojí svému příslibu.

Pokud jste typ člověka, který rád vyráží  
ven objevovat svět, Volvo V60 Cross Country  
je vozem přesně pro Vás: jedná se totiž o 
sportovní kombi, které nabízí nejen dyna-
-mickou jízdu a praktickou všestrannost, ale 
také robustní design a schopnost vypořá- 
dat se s každou cestou. Pokud vyznáváte 
dobrodužný životní styl, bude pro Vás ideál-
ním vozem, který Vás bez ohledu na počasí 
vezme kamkoliv Vás touha povede. Díky  
jeho velkorysému úložnému prostoru a 
praktickému zaměření můžete na cestu za 
voláním divočiny vzít i své děti. 

Z Volva V60 Cross Country vyzařuje 
jeho smysl pro dobrodružství dokonce i v 
momen - tech, kdy je zaparkováno na Vaší 

příjezdové cestě. Jeho splývající střešní linie 
a zkosená zadní boční okna mu dodávají 
výraz naléhavosti, zatímco jeho sebejistý 
postoj a svalnaté proporce vypovídají o jeho 
připravenosti dobývat svět. Jedná se o typ 
vozu, který Vám již z dálky padne do oka – a 
který svou osobitostí vyčnívá z davu. Konec 
konců, Váš život se vymyká všednosti, tak 
proč se skrývat za volantem vozu, který je 
stejný jako každý druhý?

Touha mít vše pod kontrolou se promítá i 
do interiéru. Od první minuty, kdy se usadíte 
za volant, budete cítit kompletní kontrolu  
nad vozem, která Vás bude provázet bez 
ohledu na stav silnice a počasí.

Jakmile vyrazíte na silnici, velkorysá světlá 
výška Vám zajistí skvělý výhled na dění v 
městské dopravě – a zároveň Vám umožní 
zdolávat náročné silnice daleko za hranicemi 
města. A pokud se kvalita silnice výrazně 
zhorší nebo Vám nebude přát počasí, s 
variantou V60 Cross Country se můžete vždy 
spolehnout, že bezpečně dorazíte do cíle. 
Bez ohledu na roční období a polohu cíle: 
naše sportovní kombi Cross Country dostojí 
svému příslibu.

„Pokud vyznáváte dobrodužný životní styl, bude pro Vás ideálním vozem, 
který Vás bez ohledu na počasí vezme kamkoliv Vás touha povede.“

D4 AWD | Summum | 700 Bronzová Twilight Bronze Metallic |  
18" kola Neso z lehké slitiny, výbrusy v provedení Diamond 
Cut/matně černá Tech Matt Black
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NEOHROŽENÁ ŠVÉDSKÁ POVAHA
Vzhled, který je odrazem mimořádných schopností.

Volvo V60 Cross Country je autem, které Vás 
svou přitažlivostí zaujme již na dálku. Jeho 
velkorysá světlá výška Vám ve městě pomůže 
udržet si přehled nad situací a zároveň Vám 
umožní zdolávat i náročnější venkovské cesty. 
Mimo to také přispívá k hrdému a sebejis-
tému postoji vozu, který je ještě umocněn 
stříbrnými střešními ližinami. Při bližším po-
hledu zaujmou leskle černé detaily v podobě 
vnějších zpětných zrcátek a lemování bočních 
oken, které vozu dodávají na exkluzivitě. Ale 
Volvo V60 Cross Country je především všeho 
schopným vozem s atletickým charakterem. 
Svým houževnatým vzhledem Vás bude 

inspirovat k výpravám za dobrodružstvím, v 
rámci nichž Vám pomůže čelit nepřízni počasí 
a objevovat neprozkoumané kraje. Při pohle-
du zpředu upoutají pozornost 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“. 

S tmavými detaily exteriéru perfektně 
ladí 18" kola Neso z lehké slitiny s výbrusy 
v provedení Diamond Cut a se vsazením 
v černém odstínu Matt Tech Black, která 
zdůrazňují robustní a účelný vzhled vozu. 

Černě zvýrazněné rozšíření blatníků zas 
podtrhuje široký a svalnatý postoj, přičemž 
plynule přechází v nepřehlédnutelné vnější 
dekorativní lišty prahů. Zádi dodává na 
mocném vzhledu dekorativní kryt zadního 
nárazníku společně s integrovanými chro-
movanými koncovkami výfuku. Nejlepší na 
tom je, že tyto robustní designové prvky 
nejen dobře vypadají, ale současně také 
chrání karoserii vozu při jízdě v náročných 
jízdních podmínkách na místech, kam ne-
dosahá komfort asfaltu. V neposlední řadě 
je zde pověstný znak Cross Country, který 
světu říká, že jste připraveni k akci. 

„Vůz, který Vás bude inspirovat k výpravám za  
dobrodružstvím, v rámci nichž Vám pomůže čelit nepřízni  

počasí a objevovat neprozkoumané kraje.“ 

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRÁNKÁCH  VOLVOCARS.CZ
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Síla vychází zevnitř. Proto jsme kokpit Volva V60 
Cross Country stvořili pro Vás — řidiče. Usaďte se 
dovnitř a dopřejte si pocit totální kontroly nad vozem, 
v němž je i palubní deska jemně natočena směrem 
k Vám. Při navrhování přístrojové 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. 
Dále jsme se soustředili také na dokonalé vytvarování 
tříramenného volantu, díky němuž budete jasně cítit 
spojení se silnicí. 

VÍCE INFORMACÍ NAJDETE NA STRÁNKÁCH 
VOLVOCARS.CZ

D4 AWD | Summum | Sportovní kožené čalounění 
v černém provedení Offblack v černém interiéru 
Anthracite (K30L) | Dekorativní dřevěné obložení 
interiéru v provedení Urbane a audio systém Premium 
Sound se soustavou reproduktorů Harman Kardon
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Nyní již nebudete po přepnutí automatické 
převodovky Volva V60 Cross Country 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 převodo-
vých stupňů.
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„V naší dokonale navržené kabině s ergonomickými  
sedadly budete hýčkáni komfortem první třídy.“

Nastupte si do Volva V60 Cross Country a 
nechte na sebe působit příjemnou atmosfé-
ru skandinávského designu. 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. 

Automobilka Volvo si zakládá na navrho-
vání sedadel, která nejenže nabízejí úžasný 
komfort a výjimečnou oporu, ale díky nimž 
se budete na konci každé cesty cítit stejně 
odpočatí a svěží jako na jejím začátku. 
Například naše krásně vypadající sedadla 

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

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 systému CleanZone jsou 
všechny materiály použité v kabině Vašeho 
Volva alergenů prosté a neuvolňují se z 
nich škodlivé výpary. Součástí systému 
CleanZone je také velmi efektivní prachový 
a pylový filtr. Funkci této sady můžete rozšířit 
také o Systém čištění vzduchu intenzivní 
recirkulací. Tento systém využívá aktivní  
uhlíkový filtr redukující přítomnost škodlivých 
plynů a částeček v kabině, díky čemuž bu-
dete Vy i celá Vaše posádka dýchat čerstvý 
vzduch i ve znečištěných městských zónách.

DESIGN INTERIÉRU | 11
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Podvozek a schopnosti.  
Připraven k akci.
Toto Volvo je stvořeno pro osobnosti, které si 
ve svých životech najdou čas na ryzí dobro-
družství. Volvo V60 Cross Country není jen o 
vyjádření určitého postoje, ale také o schop-
nostech, které Vám pomohou vypořádat se 
i s náročnými jízdními podmínkami. Varianta 
Cross Country nabízí například světlou výšku 
201 mm, což znamená oproti standardní V60 
zvýšení o významných 65 mm – to je zásadní 
aspekt hrající ve prospěch schopnosti vozu 
poradit si s nerovným terénem nebo jezdit ve 
sněhu či v blátě. Pokud si vyberete variantu 
s pohonem všech kol, zvládne Váš vůz s pře-
hledem i velmi ztížené jízdní podmínky. 

Konec konců, touha po dobrodružství 
Vás často nutí využívat ne příliš frekvento-
vané silnice. Jestliže se octnete na vrcholku 
příkrého kopce, Asistent pro bezpečný sjezd 
prudkého svahu Vám pomůže dostat se bez-
pečně, hladce a sebejistě dolů – Vám stačí 
jen udávat směr.

A protože se stále jedná o vůz značky Volvo, 
budete si díky vyladěnému odpružení na 
silnici i mimo ni užívat vyváženou 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.

Z výše uvedených důvodů se opravdu 
jedná o Volvo pro lidi, kteří o dobrodružství 
nemluví, ale žijí jím. Pro ně je schopnost 
jízdy v nepříznivých podmínkách a možnost 
čas od času opustit pohodlí hladkých silnic 
zásadním požadavkem. Tito lidé potřebují 
skutečně houževnatého a spolehlivého 
partnera. A o tom přesně Volvo V60 Cross 
Country je – jeho pěkný robustní vzhled je 
jen bonusem navíc.

D4 AWD | Summum | 700 Bronzová Twilight Bronze Metallic | 
18" kola Neso z lehké slitiny, výbrusy v provedení Diamond 
Cut/matně černá Tech Matt Black
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Intuitivní způsob  
interakce s Vaším vozem.

Volvo Sensus představuje náš všezahrnující 
systém, který Vás spojí nejen s Vaším vozem, 
ale i se světem kolem Vás. To znamená, že ani 
na cestách nemusíte být offline. Se systé-
mem Sensus Connect můžete proměnit 
sedmipalcový displej ve Vaší palubní desce v 
online informačně-zábavní centrum. Kromě 
surfování po internetu si můžete stáhnout a 
používat rozmanité aplikace od Stitcher až 
po TuneIn. Mimo to Vám systém Sensus 
Connect zprostředkuje přístup k základním 
online mapovým podkladům a funkcím pro 
navrhování tras a abyste mohli plně využívat 
výhody v podobě navigačních pokynů, 3D 
náhledů a navigačních aplikací, je zde také 
náš volitelný navigační systém Sensus.  
A pokud byste chtěli povznést konektivitu  
ve Vašem voze na ještě vyšší úroveň, je zde 
pro Vás Volvo On Call (v ČR zatím není k 
dispozici). Tento systém Vám prostřednictvím 
integrované střešní antény zajistí internetové 

připojení v síti 3G, což znamená, že můžete  
ve voze vytvořit Wi-Fi hotspot pro všechna 
Vaše zařízení. Ve spojení s Online objednává-
ním servisu pak můžete objed návat svůj vůz 
do servisu přímo z pohodlí sedadla řidiče  
(v ČR zatím není k dispozici).

Součástí systému Sensus je také 
po sle chový zážitek té nejvyšší úrovně. Proto 
jsme pro Vás navrhli náš nejmoder nější 
multimediální systém Premium Sound  
značky Harman Kardon®. Zesilovač pro  
12 vysoce kvalitních reproduktorů je vybaven 
technologií Dirac Live®, což je software pro 
zdokonalení zvuku nové generace. Díky  
neuvěřitelně realistickému zvuku a také 
vylep šené reprodukci basů nabízí tento 
systém nesrovnatelný akustický zážitek pro 
každého z cestujících, přičemž je k němu 
možné jed noduše připojit externí multimedi-
ální přehrávače.

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

„Systém Sensus je o vytvoření intuitivního spojení s  
Vaším vozem a o tom, abyste nebyli ani na cestách offline.“

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRÁNKÁCH VOLVOCARS.CZ

SENSUS | 15

D4 AWD | Summum | 700 Bronzová Twilight Bronze Metallic |  
18" kola Neso z lehké slitiny, výbrusy v provedení Diamond 
Cut/matně černá Tech Matt Black
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Volvo On Call (pro ČR zatím není k dispozici). 
Nechte si usnadnit život. Vstupte do světa, ve kterém 
budete prostřednictvím aplikace Volvo On Call v 
neustálém spojení se svým Volvem.

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

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

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

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

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRÁNKÁCH 
VOLVOCARS.CZ

D4 AWD | Summum | 700 Bronzová Twilight Bronze 
Metallic | 18" kola Neso z lehké slitiny, výbrusy v 
provedení Diamond Cut/matně černá Tech Matt Black
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volvo V60 cross Country 

Intuitivní bezpečnost od Volva. 
Pro Vás a všechny kolem Vás.

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

Ale naše ambice jsou vyšší. Na základě 
naší vize by 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, prostřednic-
tvím kterého chceme vytvořit mnohem 
harmoničtější vztah mezi auty a lidmi. 
Abychom dosáhli tohoto cíle, vybavili jsme 
Vaše Volvo celou řadou chytrých a intui-
tivních inovací zajišťujících bezpečnější jízdu. 
Aby toho nebylo málo, program IntelliSafe 
nechrání jen posádku ve voze, ale soustředí  
se také na lidi mimo vůz. Příkladem za 
všechny je technologie, která pomáhá 
rozpoznat chodce a cyklisty.

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

funkcí automatického brzdění plnou brzdnou 
silou a s detekcí chodců a cyklistů, který Vás 
bez ohledu na to, zda je den či noc, upozorní 
vždy, když se přiblížíte k vozidlu před sebou 
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 
auto maticky brzdit plnou brzdnou silou,  
aby Vám pomohl kolizi předejít nebo alespoň 
zmírnit její následky.

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

Při každodenním dojíždění Vás budou 
podporovat také naše technologie IntelliSafe. 
Systém detekce dopravního značení (RSI) 
Vás bude neustále informovat o maximální 
povolené rychlosti na daném úseku a o 
dalších důležitých dopravních značkách. 
Během jízdy v noci pro Vás pracuje Auto-
matické přepínání dálkových světel, které 

Vám vzhledem k neustále zapnutému dál - 
kovému světlu zajistí optimální viditelnost, 
aniž by docházelo k oslňování ostatních 
účastníků provozu. Abychom Vám při řízení 
poskytli ještě větší podporu, je zde náš 
Adaptivní tempo mat, jehož úkolem je udržovat 
zvolenou rychlost a vzdálenost od vozidla 
před Vámi. 

V pomalu plynoucí dopravě Vám pomůže 
udržovat předvolenou vzdálenost od vozu 
před Vámi náš Asistent pro jízdu v kolonách 
– a to od stání až do rychlosti 30 km/h. Díky 
našemu systému BLIS™ budete zavčasu 
informováni o vozidlech blížících se z Vašeho 
mrtvého úhlu, zatímco Vám Systém varování 
před křížením cesty jiným vozidlem usnadní 
couvání ven ze stísněných parkovacích míst  
s omezeným výhledem. 

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

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRÁNKÁCH VOLVOCARS.CZ

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

dojít ani k vážnému zranění žádného z cestujících.”
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Světlo ve tmě. Noční jízdy se pro Vás stanou větším a bezpečněj-
ším potěšením. Díky našemu Aktivnímu přepínání dálkových světel 
budou dálková světla stále zapnutá. Přepínání mezi dálkovým a 
potkávacím světlem se pro Vás stane minulostí, protože když po-
tkáte 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 vypnout.

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRÁNKÁCH  
VOLVOCARS.CZ

D4 AWD | Summum | 700 Bronzová Twilight Bronze Metallic | 
18" kola Neso z lehké slitiny, výbrusy v provedení Diamond 
Cut/matně černá Tech Matt Black
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Ve městě je Vám k dispozici systém City Safety, který 
Vám pomůže předejít nárazu v případě, že vozidlo před 
Vámi znenadání zastaví nebo zpomalí. Tento vyspělý 
systém z nabídky IntelliSafe pracující v rychlostech  
až do 50 km/h rozpozná riziko nárazu do jiného 
vozidla a v případě nutnosti začne automaticky brzdit 
— dopravní nehodě lze zcela zabránit, pokud je rozdíl 
v rychlostech obou vozidel až 15 km/h.

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

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

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

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRÁNKÁCH 
VOLVOCARS.CZ

D4 AWD | Summum | 700 Bronzová Twilight Bronze 
Metallic | 18" kola Neso z lehké slitiny, výbrusy v 
provedení Diamond Cut/matně černá Tech Matt Black

V60CC_16w46_CZcs.indd   20 2016-11-24   09:40



_00RJJ_V60CC_V0.indd   21 2016-11-23   14:27V60CC_16w46_CZcs.indd   21 2016-11-24   09:40



_00RJJ_V60CC_V0.indd   22 2016-11-23   14:27V60CC_16w46_CZcs.indd   22 2016-11-24   09:40



_00RJJ_V60CC_V0.indd   23 2016-11-23   14:27

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRÁNKÁCH VOLVOCARS.CZ

DRIVE-E | 23

„S naší novou generací dvoulitrových čtyřválcových motorů  
Drive-E není pro dosažení hospodárné jízdy a nízkých emisí CO2 nutné  

obětovat výkon a špičkovou ovladatelnost.“

Užívejte si více. 
Spotřebujte méně.

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

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

lehké motory s přeplňováním turbodmy-
chadly a s nízkým vnitřním třením jsme spojili 
s naší zbrusu novou automatickou osmis-
tupňovou převodovkou Geartronic™, která 
nabízí optimální výkon při všech otáčkách 
motoru. 

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

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

Naše naftové motory Drive-E jsou vyba-
veny ještě dalšími technologiemi navr že nými 
za účelem snížení spotřeby paliva a emisí. 
Díky přeplňování dvěma turbo dmychadly 
a revoluční technologii vstřikování i-ART 
zajišťují tyto inteligentní motory citlivě reagu-
jící, čistý a efektivní výkon, protože je každý 
válec vybaven svým vlastním 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.

D4 | Summum | 700 Bronzová Twilight Bronze Metallic |  
18" kola Neso z lehké slitiny, výbrusy v provedení Diamond 
Cut/matně černá Tech Matt Black
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Volvo V60 Cross Country je k 
dispozici se širokou nabídkou 
přelomových benzínových a 
naftových motorů, které jsou 
navrženy na míru Vašim potřebám. 
Každý z nich Vám zajistí maximální 
potěšení z jízdy při nízké spotřebě 
paliva a mimořádně nízké produkci 
emisí CO2. 

Hledáte maximální výkon? Náš vysoce 
efektivní benzínový motor T5 Vám díky 
své síle 245 koní a při emisích CO2 
153 g/km nabídne opravdu inspirativní 
jízdní zážitek. Pokud dáváte přednost 
nekompromisní efektivitě a čistému 
chodu, jistě Vás osloví náš vysoce 
výkonný motor D4 se silou 190 koní 
nebo náš agregát D3 o výkonu 
150 koní, který se může pochlubit 
emisemi CO2 pouhých 111 g/km. 
Informace o spotřebě paliva a emisích CO2 se vztahují 
na vozidla s automatickou převodovkou s výjimkou 
motorizací D4 a D3, které jsou dostupné s manuální 

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRÁNKÁCH 
VOLVOCARS.CZ

D4 AWD | Summum | 700 Bronzová Twilight Bronze 
Metallic | 18" kola Neso z lehké slitiny, výbrusy v 
provedení Diamond Cut/matně černá Tech Matt Black
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VAŠE VOLBA | 27

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

nepřistupujete na kompromisy. Výběrem 
vozu, který je lidštější, intuitivnější a efektiv-
nější, zdůrazňujete svou schopnost žít bohatý  
život svým vlastním osobitým způsobem.

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. Přestože je Volvo V60 
Cross Country velkoryse vybaveno již ve své 
základní variantě, můžete získat ještě celou 

řadu funkcí navíc. Stačí si zvolit úroveň výbavy 
Momentum. Nebo si chcete vychutnávat 
své cesty za dobrodružstvím obklopeni tím 
nejvytříbenějším skandinávským luxusem? 
Pak se budete cítit jako doma ve voze 
s úrovní výbavy Summum. Bez ohledu na to, 
čemu dáváte přednost, si můžete být jisti, že 
si v naší nabídce vyberete Volvo V60 Cross 
Country stvořené přímo pro Vás. Čtěte dále 
a poznejte různé podoby nového Volva V60 
Cross Country. 

Volvo V60 Cross Country MomentumVolvo V60 Cross Country Kinetic Volvo V60 Cross Country Summum

D4 AWD | Summum | 700 Bronzová Twilight Bronze Metallic |  
18" kola Neso z lehké slitiny, výbrusy v provedení Diamond 
Cut/matně černá Tech Matt Black
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volvo V60 Cross Country

V60 CROSS COUNTRY KINETIC
Zahrnuje:
16" kola z lehké slitiny Pangaea | Tříbodové bezpečnostní pásy s upozorněním na nezapnuté pásy u všech 5 sedadel | Opěradlo zadního sedadla dělené v poměru 40/20/40 | Airbag na 
straně jezdce a spolujezdce | Ovládací prvky audio systému na volantu | Vstup AUX | Dekorativní obložení interiéru v černém provedení Charcoal | City Safety | Systém kontroly trakce (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 | 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 na straně spolujezdce | Textilní 
čalounění Mellbystrand | Ukazatel venkovní teploty | Dálkové centrální zamykání | Infotainment Sensus s 5" barevným displejem středové konzoly a s audio systémem Performance vybaveným CD 
přehrávačem | Boční airbagy integrované v předních sedadlech | Textilní podlahové koberečky | Plaubní počítač | Systém monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS) | Sada pro opravu pneumatik | 
WHIPS™ (Systém ochrany proti hyperflexi krční páteře pro cestující na předních sedadlech) | Parkovací asistent vzadu

V60 CROSS COUNTRY MOMENTUM
Zahrnuje výbavu varianty Cross Country rozšířenou o:
17" kola z lehké slitiny Valder | Bezrámové vnitřní zpětné zrcátko s automatickou změnou odrazivosti | Bluetooth® | Lesklé lemování bočních oken | 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 osvětlením nástupního prostoru | Ovládací prvky automatické klimatizace v provedení stylizované figurky 

1. Integrované chromované koncovky výfuku a spodní kryt zadního nárazníku dodávají zádi vozu na robustním, a přesto dynamickém, charakteru. 2. Volvo V60 Cross Country s černou maskou 
chladiče se vzorem medové plástve, předními postranními dekorativními kryty, spodním krytem předního nárazníku, vnějšími dekorativními lištami prahů, 16" koly Pangea z lehké slitiny a 
halogenovými světlomety. 3. Volvo V60 Cross Country je již ve standardu vybaveno sedadly s textilním čalouněním v černém provedení Charcoal, kůží potaženým volantem a analogovým 
displejem komunikačního rozhraní řidiče. 4. Uvnitř Volva V60 Cross Country Momentum najdete sedadla s nadčasově působícím čalouněním v kombinaci textil/T-Tec, kůží potažený volant s 
dekorativním vsazením v hedvábně lesklém provedení Silk Metal a náš audio systém High Performance, který Vás uchvátí svým zvukem. 5–6. Volvo V60 Cross Country Momentum se 17" koly 
Valder z lehké slitiny a se světlomety s Aktivním přepínáním dálkových světel (výbava na přání).

TA SPRÁVNÁ VÝBAVA PRO VAŠE CESTOVÁNÍ.
Výběr Volva V60 Cross Country byl tou 
jednodušší částí. Nyní je třeba vybrat si tu 
pravou výbavu pro Vás i dobrodružství, která 
máte před sebou. Již naše standardní úroveň 
výbavy Vám poskytne celou řadu technologií 
splňujících vysoké nároky na styl, komfort 
a bezpečnost. Najdete zde například naše 
celosvětově proslulá ergonomická sedadla 
s elegantním, vysoce kvalitním textilním 
čalouněním v černém provedení Charcoal, 
které ladí s dekorativním obložením středové 
konzoly. Textilní koberečky pomáhají navodit 
luxusní atmosféru, zatímco se kůží potažený 
volant, hlavice řadicí páky a madlo ruční brzdy 
díky své povrchové úpravě lépe drží. Všechny 
důležité informace se intuitivně a okamžitě 
zobrazují na analogovém displeji řidiče 
s velkým, centrálně umístěným kruhovým pří-
strojem. Nechybí zde ani 5" středový displej 
vysoké kvality, prostřednictvím kterého lze 
intuitivně ovládat většinu funkcí Volva V60 
Cross Country. 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 zadního nárazníku, lemování boč-
ních 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 sebe-
vědomý 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. A samozřejmě 
získáte také technologie IntelliSafe před-
stavující špičku v oblasti bezpečnosti, mezi 
které již ve standardu patří i cenami ověnčený 
systém City Safety na předcházení kolizím a 
vyspělý systém Elektronické řízení stability.

Pokud byste chtěli svůj Cross Country 
jízdní zážitek povznést na ještě vyšší úroveň, 
je zde pro Vás varianta V60 Cross Country 
Momentum. V rámci této úrovně výbavy 
získáte větší 17" kola a designové prvky 
v lesklém chromovaném provedení, které 
vozu dodají luxusní rozměr. Nadčasově 
luxusní atmosféru uvnitř kabiny podpoří naše 
ergonomicky tvarovaná sedadla s moderním 
sportovním čalouněním v kombinaci textil/ 

T-Tec, které výborně ladí s dekorativním 
hliníkovým obložením interiéru Milled. 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 smartphone můžete 
k audio systému svého Volva připojit též 
pomocí bezdrátové technologie Bluetooth®, 
která Vám umožní nejen poslouchat hudbu, 
ale také využívat integrované handsfree funk-
ce 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. Při jízdě po setmě-
ní určitě oceníte Aktivní světlomety natáčivé 
ve směru jízdy (ABL) s dual-xenonovou tech-
nologií, které Vám v noci zajistí výrazně lepší 
výhled do zatáček. Pokud k tomuto systému 
přidáte ještě Automatické přepínání dálko-
vých světel, nebudete muset řešit přepínání 
mezi dálkovými a potkávacími světly, přičemž 
budete mít zajištěno vynikající osvětlení, aniž 
byste oslňovali ostatní řidiče.
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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 černá rozšíření 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. Volvo V60 
Cross Country je standardně vybaveno 16" koly Pangea z lehké slitiny, 
zatímco jeho varianta Momentum se může pochlubit 17" koly a na 
přání jsou k dispozici dokonce speciálně navržená 18" nebo 19" kola.

volvo V60 Cross Country

Bor, 8x19" 
Černá Matt Tech Black/výbrusy Diamond Cut 

Tucan, 8x18"  
Stříbrná Silver Bright

Valder, 7.5x17" 
Stříbrná Silver

Pangaea, 7x16" 
Stříbrná Silver

Portia, 8x19"  
Černá Black/výbrusy Diamond Cut

Neso, 7.5 ×18"  
Černá Matt Tech Black/výbrusy Diamond Cut 
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ÚROVEŇ VÝBAVY KINETIC & MOMENTUM | 31

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRÁNKÁCH VOLVOCARS.CZ

492 
Tmavě šedá Savile Grey Metallic

707 
Perleťově bílá Crystal White Pearl

614 
Bílá Ice White

700 
Bronzová Twilight Bronze Metallic

711 
Stříbrná Bright Silver Metallic

477 
Tmavě stříbrná Electric Silver Metallic

719 
Písková Luminous Sand Metallic

721 
Modrá Mussel Blue Metallic

019 
Černá Black Stone

712 
Hnědá Rich Java Metallic

717 
Tmavě šedá Savile Grey Metallic

714 
Osmium Grey metallic 

612 
Červená Passion Red
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volvo V60 Cross Country

TEXTILNÍ ČALOUNĚNÍ (standard pro variantu Kinetic) 1. Černý odstín Charcoal v černém interiéru Anthracite se světlým polstrováním stropu Quartz, K001 Čalounění v kombinaci 
textil/T-Tec (standard pro variantu Momentum) 2. Černý odstín Charcoal/Offblack v černém interiéru Anthracite se světlým polstrováním stropu Quartz, K601 (Momentum) 3. Černý 
odstín Charcoal/Offblack v černém interiéru Anthracite s polstrováním stropu v černém provedení Charcoal, K661 (Momentum) 

DEKORATIVNÍ OBLOŽENÍ INTERIÉRU 4. Černé Charcoal (standard pro variantu Kinetic) 5. Hliníkové v provedení Milled (standard pro variantu Momentum) 6. Hliníkové v provedení Brushed

Při navrhování interiéru Volva V60 Cross 
Country 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 černém 
odstínu Charcoal. Varianta Momentum 
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.

Comfort seat
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ÚROVEŇ VÝBAVY SUMMUM | 35

V60 CROSS COUNTRY SUMMUM
Zahrnuje výbavu varianty Cross Country Momentum rozšířenou o:
18" kola z lehké slitiny Neso | Digitální displej komunikačního rozhraní řidiče | Kožené čalounění | Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče s funkcí paměti pro nastavení sedadla a vnějších 
zpětných zrcátek | Zadní loketní opěrka s držáky nápojů a s úložným prostorem

NEJVYŠŠÍ ÚROVEŇ VYTŘÍBENOSTI
Exkluzivní variantu Volvo V60 Cross Country  
Summum jsme navrhli, abychom splnili 
ta nejvyšší očekávání od skandinávské 
vytříbenosti a intuitivních technologií. Každý 
z detailů byl vybrán s maximální pečlivostí, 
abyste si Vy i Vaše posádka na své cestě za 
dobrodružstvím mohli vychutnávat skutečně 

sofistikované a osvěžující prostředí. Vzhled 
elegantního a zároveň i všeho schopného 
vozu umocňují výrazná 18" kola, zatímco 
Vám pečlivě propracovaný prostorný interiér 
Volva V60 Cross Country nabídne dostatek 
komfortu na to, abyste si mohli užít příjemný 
jízdní zážitek. Volvo V60 Cross Country  

Summum představuje ztělesnění naší hrdé 
tradice v navrhování vozů, jejichž srdcem je 
člověk. Pokud dojde na inteligentní luxus 
snoubící se s výrazným stylem a svěžími 
nápady, Volvo V60 Cross Country Summum 
je natolik výjimečné jako Vy.

D4 AWD | Summum | 700 Bronzová Twilight Bronze Metallic
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volvo V60 Cross Country

1. Volvo V60 Cross Country Summum s 18" koly Neso z lehké slitiny, matně černé provedení Matt Tech Black s výbrusy v provedení Diamond Cut. 2. Aerodynamicky tvarované střešní ližiny 
podtrhují elegantní vzhled vozu. 3. Sedadla Sport s koženým čalouněním a s dekorativním prošíváním Cross Country působí jedinečně nadčasovým dojmem. 4. Intuitivní digitální displej 
komunikačního rozhraní řidiče se třemi grafickými režimy. 5. Atmosféru v interiéru Vašeho Volva V60 Cross Country Summum perfektně dotváří dekorativní obložení interiéru v provedení 
Urbane (výbava na přání), které je vynikajícím příkladem skandinávského řemeslného umění.

Volvo V60 Cross Country Summum je ztěles-
něním luxusního cestování, v rámci kterého 
získáte podporu celého spektra rozmanitých 
technologií, budete si užívat mimořádný 
komfort a budete mít k dispozici spoustu 
praktických funkcí. Dokladem perfektního 
sladění celého vozu jsou výrazná 18" kola 
s pěti dvojitými paprsky v černém provedení 
s výbrusy v provedení Diamond Cut, která se 
harmonicky doplňují s integrovanými lesklými 
střešními ližinami. Tato kola na jednu stranu 
podtrhují elegantní charakter Volva V60 
Cross Country a na druhou stranu naznačují, 
že Vás tento vůz s přehledem dostane 
v podstatě kamkoliv.

V interiéru na Vás bude dýchat luxus prame-
nící 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 na-
stavitelném sedadle Comfort nebo Sport ča-
louněném jemnou kůží a kochat se pohledem 
na intuitivní digitální displej komunikačního 
rozhraní řidiče. V závislosti na svém momen-
tálním 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.
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Robustní, a přesto elegantní, exteriér Volva V60 Cross Country Summum 
představuje nadčasové vyjádření klasického skandinávského designu. 
Díky pestré nabídce laků karoserie si můžete vytvořit Volvo V60 Cross 
Country Summum, které přesně souzní s Vaším stylem a osobním vkusem. 
Vybírat můžete také z výrazných kol s výbrusy v provedení Diamond 
Cut, která ve velikostech 18" nebo 19" harmonicky ladí s nadčasovou 
elegancí vozu. 

volvo V60 Cross Country

Bor, 8x19" 
Černá Matt Tech Black/výbrusy Diamond Cut 

Tucan, 8x18"  
Stříbrná Silver Bright

Valder, 7.5x17" 
Stříbrná Silver

Pangaea, 7x16" 
Stříbrná Silver

Portia, 8x19"  
Černá Black/výbrusy Diamond Cut

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

V60CC_16w46_CZcs.indd   38 2016-11-24   09:40



_00RJJ_V60CC_V0.indd   39 2016-11-23   14:27

ÚROVEŇ VÝBAVY SUMMUM | 39

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRÁNKÁCH VOLVOCARS.CZ

492 
Tmavě šedá Savile Grey Metallic

707 
Perleťově bílá Crystal White Pearl

614 
Bílá Ice White

700 
Bronzová Twilight Bronze Metallic

711 
Stříbrná Bright Silver Metallic

477 
Tmavě stříbrná Electric Silver Metallic

719 
Písková Luminous Sand Metallic

721 
Modrá Mussel Blue Metallic

019 
Černá Black Stone

712 
Hnědá Rich Java Metallic

717 
Tmavě šedá Savile Grey Metallic

714 
Osmium Grey metallic 

612 
Červená Passion Red
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volvo V60 Cross Country

Kůží čalouněná sedadla Comfort (standard) 1. Černý odstín Offblack v černém interiéru Anthracite se světlým polstrováním stropu Quartz, K701 2. Černý odstín Offblack v černém 
interiéru Anthracite s černým polstrováním stropu Charcoal, K761 3. Béžový odstín Soft Beige v černém interiéru Anthracite s béžovým polstrováním stropu Soft Beige, K70P 4. Béžový odstín 
Soft Beige v béžovém interiéru Sandstone s béžovým polstrováním stropu Soft Beige, K71T Kůží čalouněná sedadla Sport  5. Černý odstín Offblack v černém interiéru Anthracite se 
světlým polstrováním stropu Quartz, K30L 6. Černý odstín Offblack v černém interiéru Anthracite s černým polstrováním stropu Charcoal, K36L 7. Černý odstín Offblack/světlý odstín Blond 
v černém interiéru Anthracite se světlým polstrováním stropu Quartz, K30G 8. Černý odstín Offblack/světlý odstín Blond v černém interiéru Anthracite s černým polstrováním stropu Charcoal, 
K36G 9. Černý odstín Offblack/hnědý odstín Beechwood v černém interiéru Anthracite se světlým polstrováním stropu Quartz, K30N 10. Černý odstín Offblack/hnědý odstín Beechwood v 
černém interiéru Anthracite s černým polstrováním stropu Charcoal, K36N 11. Béžový odstín Soft Beige v béžovém interiéru Sandstone s béžovým polstrováním stropu Soft Beige, K31T

DEKORATIVNÍ OBLOŽENÍ INTERIÉRU 12. Hliníkové v provedení Milled (Standard) 13. Hliníkové v provedení Brushed 14. Dřevěné v provedení Urbane 15. Dřevěné v provedení Piano Black  
16. Dřevěné v provedení Linear Walnut

Uvnitř Volva V60 Cross Country Summum budete hýčkáni důmyslně 
řešeným luxusem. Kamkoliv se podíváte, všude najdete původní materiály 
zpracované s řemeslnou pečlivostí — od výdechů ventilace v hedvábně 
lesklém provedení Silk Metal přes textilní polstrování dveřních sloupků 
až po dekorativní obložení interiéru, které je dostupné v hliníkovém nebo 
dřevěném provedení. O tom, že lze luxusní prostředí vnímat i na dotek, 
svědčí ergonomická sedadla Comfort nebo Sport s čalouněním z jemné 
kůže a s prošíváním Cross 
Country. Abyste si mohli 
interiér přizpůsobit 
svému osobnímu vkusu, 
můžete si vybrat z naší 
široké nabídky barev 
interiéru, čalounění 
a dekorativního 
obložení.

Sedadlo Comfort Sedadlo Sport
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VÍCE INFORMACÍ O NAŠEM PŘÍSLUŠENSTVÍ NALEZNETE NA STRÁNKÁCH: ACCESSORIES.VOLVOCARS.COM

„Díky našim dvířkům pro psa můžete otevřít  
dveře zavazadlového prostoru, aniž by  

Vás pes vyskočil ven – a to Vám usnadní život.“

KAŽDÁ OSOBNOST JE UNIKÁTNÍ.
Ujistěte se, že Vaše Volvo  

odráží Vaši osobnost.

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

Abyste měli jistotu, že Váš náklad zůstane 
v zavazadlovém prostoru, je zde naše 
bezpečnostní ocelová mřížka představující 
alternativu ke standardní bezpečnostní síti. 
Tato plynovou vzpěrou odpružená ocelová 
mřížka barevně sladěná s interiérem pomáhá 
při prudkém brzdění chránit Vás i cestující ve 
Vašem voze před nezajištěným nákladem. 

Pokud ji zrovna nepotřebujete, můžete ji 
pohodlně sklopit ke stropu. Dalším skvělým 
pomocníkem je naše přepážka zavazadlové-

ho prostoru. Tato přepážka, která se používá v 
kombinaci s bezpečnostní ocelovou mřížkou, 
rozděluje zavazadlový prostor na dvě části, 
což je pohodlné obzvláště pokud potřebujete 
převézt psa a zavazadla nebo pokud chcete 
oddělit znečištěný či křehký náklad od ostat-
ních věcí. 

Naše nově navržené odnímatelné tažné 
zařízení je opatřeno krytem, takže si Vaše 
V60 Cross Country bude v době, kdy tažné 
zařízení nepotřebujete, udržovat ničím neru-
šený pěkný vzhled. 

Naše speciálně navržené střešní nosiče 
lze elegantně a bezpečně instalovat pomocí 
předem připravených střešních úchytů Volvo. 
Jejich montáž je jednoduchá a v případě nut-

nosti je lze kombinovat s doplňkovými držáky 
nákladu. Střešní nosič na kolo pak předsta-
vuje praktický a stabilní způsob, jak převážet 
na střeše Vaše kolo. Přepravovat na něm lze 
většinu kol s kruhovým nebo oválným rámem 
do průměru až 70 mm. Zámek držáku může 
být součástí jednoklíčového systému Volvo. 

A konečně, pokud chcete dopřát svému 
zvířecímu miláčkovi vlastní prostor, můžete 
doplnit bezpečnostní mřížku a přepážku 
zavazadlového prostoru dvířky pro psa. Díky 
našim dvířkům pro psa můžete otevřít dveře 
zavazadlového prostoru, aniž by Vás pes 
vyskočil ven – a to Vám usnadní život.

D4 AWD | Summum | 700 Bronzová Twilight Bronze Metallic |  
18" kola Neso z lehké slitiny, výbrusy v provedení Diamond 
Cut/matně černá Tech Matt Black
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volvo V60 cross country 

1. 19" kola Bor z lehké slitiny, výbrusy v provedení Diamond Cut/matně černá Matte Black. Čtyři kompletní kola tvořená Volvo disky a pneumatikami. 2. Naše nová generace dětských bezpeč-
nostních sedaček orientovaných proti směru jízdy nabízí efektivní ochranu ve spojení s mimořádným komfortem díky širším možnostem nastavení pro odpočinek a spánek. 3. Zábavní systém 
pro cestující na zadních sedadlech pomůže Vaší posádce sedící vzadu užít si dlouhé cesty mnohem zábavnějším způsobem. 

Vytvořte si své vlastní  
Volvo V60 Cross Country.
V naší nabídce příslušenství si vyberete ty pra-
vé pomocníky bez ohledu na to, kam se chcete 
vydat a co tam chcete dělat. Naše střešní boxy 
představují skvělý způsob, jak dočasně zvýšit 
přepravní kapacitu Vašeho Volva. Například 
střešní box „Space Design“ nejenže nabízí 
celou řadu život usnadňujících funkcí jako je 
systém otevírání z obou stran, ale zároveň 
klade minimální odpor vzduchu. Abyste měli 
z čeho vybírat, je k dispozici ve dvou velikos-
tech, s kapacitou 320 a 430 litrů, a ve dvou 
exkluzivních lesklých barevných odstínech.

Jestliže je střešní box pro Vaše potřeby málo, 
proč nevyužít odnímatelné tažné zařízení, 
které Vám umožní jezdit s přívěsem? Naše 
odolné a praktické odnímatelné tažné 
zařízení, které lze snadno a rychle namonto-
vat a odmontovat, bylo navrženo speciálně 
pro Vaše Volvo. Abyste si mohli v klidu užívat 
i jízdu s přívěsem, máme pro Vás Systém 
kontroly stability přívěsu, který pomáhá před-
cházet nestabilitě přívěsu v rychlostech nad 
50 km/h. Naše nově navržené odnímatelné 
tažné zařízení je opatřeno krytem, takže si 

Vaše Volvo V60 Cross Country bude v době, 
kdy tažné zařízení nepotřebujete, udržovat 
ničím nerušený pěkný vzhled. Na tažné 
zařízení můžete připevnit také kompaktní 
a stabilní nosič jízdních kol na tažné zařízení, 
který pojme 2 – 4 jízdní kola.

Volvo V60 Cross Country nabízí hned ně-
kolik prémiových funkcí, které Vám pomohou 
zabavit cestující sedící na zadních seda-
dlech. Náš Zábavní systém pro cestující na 
zadních sedadlech je tvořen dvěma nezávisle 
ovladatelnými 8" dotykovými obrazovkami 
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VÍCE INFORMACÍ O NAŠEM PŘÍSLUŠENSTVÍ NALEZNETE NA STRÁNKÁCH ACCESSORIES.VOLVOCARS.COM/CS-CZ

4. Více lifestylového příslušenství najdete na stránkách collection.volvocars.com 5. Odnímatelné tažné zařízení. 6. Nosič jízdních kol na tažné zařízení. 7. O Vaše příjemné přivítání se při 
každém otevření předních dveří postarají podsvícené lišty dveřních prahů z nerezové oceli. 8. Exkluzivní střešní box „Space Design“ v moderním aerodynamickém provedení lze otevřít z obou 
stran, což Vám usnadní jeho nakládání a vykládání.

s integrovanými DVD přehrávači. Protože 
je náš systém již ve standardu vybaven 
bezdrátovými sluchátky (můžete však připojit 
i vlastní sluchátka s kabelem), každý se může 
ponořit do svého vlastního filmu.

Mysleli jsme také na Vaše děti, které 
můžete usadit do dětských bezpečnostních 
sedaček Volvo nové generace, které jim za-
jistí prvotřídní bezpečnost i komfort. Kojenci 
až do věku jednoho roku (nebo do hmotnosti 
13 kg) mohou bezpečně cestovat v naší nové 
komfortní kojenecké bezpečnostní sedačce 

otočené proti směru jízdy. Protože doporu-
čujeme, aby děti cestovaly co nejdéle je to 
možné otočené proti směru jízdy, nabízíme 
také novou dětskou bezpečnostní sedačku 
orientovanou proti směru jízdy, ve které 
mohou jezdit děti až do věku 6 let (hmotnost 
9 – 25 kg) a stále budou mít zaručen dosta-
tek prostoru pro nohy. Pokud dítě odroste 
z bezpečnostní sedačky orientované proti 
směru jízdy, je zde náš nový dětský podsedák 
s opěrkou, který zajistí, že bude dítě sedět ve 
správné poloze pro vedení bezpečnostního 

pásu. Mimo to jsou naše dětské bezpečnost-
ní sedačky čalouněny elegantním měkkým 
vlněným materiálem, který harmonicky ladí 
s interiérem Vašeho Volva a díky své prodyš-
nosti zaručuje dítěti maximální komfort.

Váš autorizovaný dealer Volvo má pro Vás 
přichystánu také širokou nabídku komplet-
ních zimních kol, která přispějí ke zvýšení 
Vaší bezpečnosti ve vlhkých a zimních 
podmínkách.
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volvo V60 Cross Country

T5 AWD T5

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

2,0litrový řadový čtyřválec, benzínový s 
přeplňováním turbodmychadlem

Převodovka: Osmistupňová automatická Geartronic™ Osmistupňová automatická Geartronic™

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

–/7,4 –/6,6

Emise CO2 g/km, man./autom.: –/168 –/153

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

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

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

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

Palivová nádrž, litry: 67,5 67,5

Emisní norma: Euro 6 Euro 6
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FAKTA A TECHNICKÉ ÚDAJE | 47

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

D4 AWD D4 D3

Typ motoru: 2,4litrový řadový pětiválec, Common rail, 
naftový s přeplňováním dvěma turbod-
mychadly 

2,0litrový řadový čtyřválec, Common rail, 
naftový s přeplňováním dvěma turbod-
mychadly

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

Převodovka: Šestistupňová automatická 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

Emise CO2 g/km, man./autom.: –/149 111/120 111/120

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 6 Euro 6 Euro 6

Údaje jsou zatím předběžné a mohou se případně změnit. Pokud máte zájem o nejaktuálnější informace, kontaktujte prosím svého autorizovaného dealera.
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ZÁŽITEK VOLVO

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRÁNKÁCH VOLVOCARS.CZ

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

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

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

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

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

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