
21" kola s 5 paprsky v provedení Fan. Tato odvážná 
a nadčasová kola z lehké slitiny v leskle stříbrném provedení 
Silver Bright se svým sportovním charakterem pomohou 
Vašemu Volvu V90 strhnout na sebe pozornost okolí 
bez ohledu na to, zda je v pohybu nebo stojí.

101 670,- Kč

Sada pro stylové provedení exteriéru. Sada pro stylové provedení exteriéru navržená v perfektním souladu s designem Volva 
V90 zahrnuje dekorativní prvky v chromovaném provedení nebo v barvě karoserie. Ty umocní exkluzivní charakter Vašeho vozu, 
který s ní získá na individualitě.  Sada je tvořena předním spoilerem, vnějšími prahovými lištami a zadním difuzorem se dvěma 
integrovanými dělenými koncovkami výfuku.

52 870,- Kč

Elektricky výklopné tažné zařízení. Toto tažné zařízení, 
které se vysune po pouhém stisknutí tlačítka, je připraveno 
kdykoli jej potřebujete. Po zbytek času je elegantně ukryto 
pod zadním nárazníkem.

30 760,- Kč

Difuzor se dvěma integrovanými dělenými koncovkami 
výfuku. Dvě dělené chromované koncovky výfuku integrované 
do difuzoru v barvě vozu podtrhnou výkonný a exkluzivní vzhled 
Vašeho Volva. Zadní difuzor navíc zdobí elegantní chromovaný 
proužek, který umocňuje luxusní provedení vozu.

19 090,- Kč

Střešní box z dílny automobilky Volvo Cars. Tento 
exkluzivní aerodynamický střešní box s kapacitou 350 litrů, 
s integrovaným LED osvětlením a s praktickými úchyty 
Quick-Grip navrhli naši designéři přímo pro Vaše Volvo, 
na jehož střeše bude působit skutečně stylově.

28 460,- Kč

Vrchní ochranný kryt nárazníku z nerezové oceli. Tento 
exkluzivní kryt s vysoce lesklým povrchem z nerezové oceli chrání 
zadní nárazník při nakládání a vykládání zavazadlového prostoru.

2 854,- Kč

21" kola s 10 otevřenými paprsky v provedení turbíny. 
Tato unikátní kola z lehké slitiny kombinují high-tech výbrusy 
v provedení Diamond Cut s luxusně působícím stříbrným 
povrchem v provedení Tinted Silver, což je spojení umocňující 
elegantní a současně i mocně působící vzhled vozu.

101 670,- Kč

Střešní nosiče (příčníky). Tento pár robustních 
nízkoprofi lových střešních nosičů Vám umožní využívat výhody 
naší široké nabídky příslušenství určeného pro montáž na 
střechu. Tyto snadno instalovatelné příčníky (zacvaknou se 
do předem připravených úchytů) Vám umožní okamžitě využívat 
veškeré střešní nosiče od držáků jízdních kol až po držák kanoe.

5 675,- Kč

Příslušenství

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. 

Dětské sedačky. Naše nová generace dětských 
bezpečnostních sedaček určená pro cestování dětí ve věku 
3 - 6 let v poloze otočené proti směru jízdy, nabízí prvotřídní 
ochranu a vynikající komfort. Mimo to jsou sedačky čalouněny 
elegantním měkkým materiálem Wooltextile, který harmonicky 
ladí s designem interiéru.

Od 7 622,- Kč

Držák na iPad®. Štíhlý držák na iPad® umožňuje cestujícím 
sedícím na zadních sedadlech s veškerým komfortem využívat 
iPad ke sledování videí, čtení nebo ke hraní her, přičemž nabízí 
dva USB porty pro současné nabíjení dvou přístrojů.

15 900,- Kč

Nové volvo


