
Sada pro stylové provedení exteriéru. Sada navržená v souladu s dobrodružným charakterem Vašeho Volva V90 Cross 
Country, která podtrhuje jeho eleganci a dodává mu na robustním vzhledu, zahrnuje vnější dekorativní lišty prahů z nerezové oceli, 
dvě integrované dělené koncovky výfuku a 21" kola z lehké slitiny, v černém provedení Matt Tech Black s výbrusy Diamond Cut.
21" kola z lehké slitiny se 7 otevřenými paprsky, v matně černém provedení Matt Tech Black s výbrusy Diamond 
Cut. Mohutná 21" kola v expresivním provedení s výbrusy Diamond Cut přispějí k umocnění robustního vzhledu Vašeho 
Volva V90 Cross Country.
Sada pro stylové provedení exteriéru: 35 300 Kč + sada kompletních 21" kol: 83 490 Kč

Ochranná lišta nárazníku. Tato exkluzivní ochranná lišta 
s vysoce lesklým povrchem z nerezové oceli Vám pomůže 
chránit zadní nárazník při nakládání a vykládání zavazadlového 
prostoru.
3 030 Kč

Zástěrky. Navrženy jako přirozená součást podběhů kol 
chrání tyto bytelné zástěrky karoserii a vnější dekorativní 
lišty prahů před bahnem a odletujícími kamínky.
4 880 Kč (přední + zadní)

Červený klíč. Tento klíč s dálkovým ovládáním, při jehož používání 
je ve výchozím nastavení omezena maximální rychlost vozu na 
120 km/h (lze nastavit i na jinou hodnotu), je ideálním klíčem 
pro Vaše dospělé děti, které se teprve učí řídit. Mimo to červený 
klíč omezuje maximální hlasitost audiosystému a u adaptivního 
tempomatu nastavuje jako požadovaný odstup od vozidla vpředu 
maximální možnou vzdálenost.
4 641 Kč

Střešní nosiče (příčníky). S pomocí našich střešních nosičů 
s křídlovým profi lem, které lze snadno instalovat přímo na střešní 
ližiny a na které lze jednoduše připevnit různé příslušenství Volvo pro 
převážení nákladu na střeše, zvýšíte přepravní kapacitu svého vozu.
5 544 Kč

Sada 20" kompletních letních kol z lehké slitiny 
s 5 dvojitými paprsky, v matně černém provedení Matt 
Black s výbrusy Diamond Cut. Tato výrazná kola s výbrusy 
v moderním provedení Diamond Cut, která byla navržena 
speciálně pro Volvo V90 Cross Country, dodají Vašemu vozu na 
sportovnosti, přičemž Vám zároveň zajistí vynikající jízdní komfort.
74 880 Kč
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Příslušenství

VÍCE INFORMACÍ O NAŠEM PŘÍSLUŠENSTVÍ 

NALEZNETE NA STRÁNKÁCH 

ACCESSORIES.VOLVOCARS.COM/CS-CZ

Střešní box z dílny automobilky Volvo Cars. Exkluzivní 
aerodynamický střešní box s kapacitou 350 litrů navržený našimi 
designéry přímo pro Vaše Volvo bude na střeše Vašeho vozu 
působit skutečně stylově. Abychom Vám usnadnili nakládání 
za tmy, je v jeho víku integrováno vnitřní LED osvětlení.
33 370 Kč

Nové volvo

Multimediální server. Náš multimediální server umožní Vaší posádce zabavit se 
na cestě sdíleným multimediálním obsahem, ke kterému získají její členové přístup 
prostřednictvím svých chytrých telefonů a tabletů nezávisle na jejich mobilním 
připojení. Při rozšíření o digitální TV lze na mobilních přístrojích ve voze sledovat také 
televizní vysílání.
29 840 Kč (bez D-TV), od 34 690 Kč (s D-TV, cena závisí na úrovni výbavy)

Držák na iPad®. (Držák na iPad® ani samotný iPad® nejsou součástí Multimediálního 
serveru).  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. V době, kdy držák 
nevyužíváte, jej můžete snadno sundat.
14 310 Kč

iPad® je obchodní známkou společnosti Apple Inc.



Elektricky výklopné tažné zařízení. Toto tažné zařízení, 
které se vyklopí po pouhém stisknutí tlačítka, je Vám k dispozici, 
kdykoliv jej potřebujete. Po zbytek času je elegantně 
ukryto pod zadním nárazníkem. Pokud by tažné zařízení 
nebylo zajištěno v požadované poloze, budete na tento fakt 
upozorněni prostřednictvím displeje komunikačního rozhraní 
řidiče. Abyste se nemuseli stresovat nestabilním chováním 
přívěsu v rychlostech přesahujících 50 km/h, pomůže Vám 
se zajištěním stability náš Systém kontroly stability přívěsu.
30 454 Kč

Nosič jízdních kol na tažné zařízení. Tento vysoce 
kvalitní nosič nabízí vynikající řešení pro převážení jízdních kol, 
protože je odlehčený, skladný a snadno se s ním manipuluje. 
Při použití nástavce lze přepravní kapacitu nosiče rozšířit 
ze tří na čtyři jízdní kola. Vzhledem k funkci naklápění je 
zavazadlový prostor přístupný i při používání nosiče. 
17 934 Kč (nosič) / nástavec na 4. kolo 4 091 Kč

SW optimalizace POLESTAR. S více než 20 lety zkušeností v závodní oblasti patří Polestar ke špičce v optimalizaci výkonu. To, 
co jsme se v automobilovém sportu naučili, používáme při vývoji nových produktů. Cíl je ale vždy stejný: nabídnout majitelům vozů 
Volvo ještě lepší zážitek z jízdy. Naše optimalizace je vždy výsledkem pečlivé vývojářské práce v pěti klíčových oblastech. Ty pak 
společně tvoří vyvážený, osvědčený a důkladně otestovaný balíček přinášející všem radost z jízdy.
• Rychlejší reakce plynového pedálu • Rychlejší řazení • Vyšší přesnost a stabilita řazení převodových stupňů • Rychlejší reakce 
převodovky a motoru • Vyšší výkon a točivý moment motoru
Vychutnejte si efekt Polestar, více info na polestar.cz.

Oboustranná skládací textilní podložka do zavazadlového prostoru. Tato oboustranná podložka, z jedné strany z textilu 
v barvě interiéru, z druhé strany plastová, přispívá k  zachování elegantního vzhledu zavazadlového prostoru Vašeho vozu i v době, 
kdy příležitostně převážíte znečištěný náklad. Po sklopení opěradel zadních sedadel kryje rozložená podložka celou podlahu 
zavazadlového prostoru. Díky praktickému přehozu ji lze rozvinout i přes zadní nárazník, který bude chránit před znečištěním 
při nakládání a vykládání zavazadlového prostoru.
5 026 Kč

Vložka proti zašpinění. S vložkou proti zašpinění, která je 
opatřena zvýšenými okraji, můžete převážet znečištěný nebo 
vlhký náklad, aniž byste se museli bát, že dojde k zašpinění 
nebo poškození vlastního zavazadlového prostoru. Mezi 
přednosti vložky patří její jednoduché čištění a protiskluzový 
povrch, který snižuje riziko posouvání nákladu po podlaze.
4 124 Kč

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. 

Bezpečnostní ocelová mříž. Tato bezpečnostní ocelová 
mříž pomáhá při prudkém brzdění chránit Vás i Vaši posádku 
před nezajištěným nákladem uloženým v zavazadlovém 
prostoru. Pokud mříž nepotřebujete, lze ji pohodlně sklopit 
ke stropu.
9 526 Kč

Přepážka zavazadlového prostoru, dvířka pro 
psa a podložka proti zašpinění. Pomocí této sestavy 
efektivního příslušenství vytvoříte bezpečný prostor 
pro Vašeho psa během cestování a zároveň se nebudete muset 
bát, že Vám po otevření dveří zavazadlového prostoru vyskočí 
ven. Praktická podložka proti zašpinění s protiskluzovým 
povrchem pomáhá psovi cestovat pohodlně a zůstat na místě.
Podélná přepážka: 7 405 Kč, Dvířka: 8 107 Kč 


