
Naše strategie 
vozových parků bez rizik



Riskujeme, když představujeme některou z  revolučních novinek na poli bezpečnosti. Riskujeme, 

když vytváříme úžasná vozidla, která jsou na trhu zcela ojedinělá. Riskujeme při naší spolupráci na 

jedinečných projektech na ochranu životního prostředí. Bereme na sebe všechna tato rizika, takže 

pokud si zvolíte Volvo jako svého partnera, nebudete riskovat absolutně nic. A  proto je zde Volvo 

strategie vozových parků bez rizik.

CELOSVĚTOVĚ PŮSOBÍCÍ 
SPOLEČNOST DOKÁŽE PROVOZOVAT 
VÁŠ VOZOVÝ PARK SNÁZE
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CROSS COUNTRY

PLUG-IN HYBRID

CROSS COUNTRY



CELOSVĚTOVĚ PŮSOBÍCÍ
SPOLEČNOST DOKÁŽE PROVOZOVAT
VÁŠ VOZOVÝ PARK SNÁZE

Správa vozového parku zahrnuje určitá rizika. Při výběru vozů do Vaší fl otily nezáleží jen na tom, jak 

budou tyto vozy na parkovišti Vaší společnosti vypadat, ale důležité je především to, aby se každá 

osoba, která v  nich bude cestovat, cítila dobře. A  proto Vám slibujeme, že pokud se staneme 

Vaším obchodním partnerem, poskytneme Vám zákaznický servis nejvyšší možné úrovně.

Zaměstnáváme přibližně 20 000 lidí ve více než 100 zemích světa, kteří jsou připraveni postarat se o Váš 

vozový park, takže Vám budeme k dispozici, kdekoliv se budete nacházet.

Byli jsme prvním výrobcem, který v roce 1986 zavedl prodejní oddělení pro mezinárodní vozové parky, a to 

nám dává 27 let zkušeností, které Vašemu vozovému parku jistě prospějí.

Můžeme se pochlubit více než 100 náročnými mezinárodními zákazníky, kteří nám jako dodavateli důvěřují, 

a s velkou částí z nich máme uzavřenu výhradní dodavatelskou smlouvu.

Pokud s námi uzavřete smlouvu, můžete si být jisti plnou podporou našich mezinárodních a místních týmů.

Naše oceňované továrny ve švédském i belgickém ústředí zajišťují neustálou výrobní kvalitu.

NABÍZÍME VÁM JEDNODUŠŠÍ SPRÁVU 
VAŠEHO VOZOVÉHO PARKU
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ELEGANTNÍ 
KLASIKA

V40
Je stejně výjimečné jako Vy. Nedá 

se přehlédnout. Zatímco ostatní 

řidiči tajně obdivují pětidveřovou 

karoserii V40, stvořenou v  duchu skandinávského 

designu, Vy sedíte v pohodlném interiéru a nadšeně si 

užíváte výhod prvotřídního podvozku, kterým je vůz 

vybaven již ve standardu.

V rodině Volvo se může zdát V40 malá. 
Ten pocit se však změní, hned jak se usadíte 
v prostorném interiéru. Nechte se inspirovat 
energetickou jízdou ve stylovém hatchbacku.

Nejenže se s V40 Cross Country skvěle jezdí 
po městě, ale je také perfektním společníkem 

pro spontánní úniky do přírody.

K dispozici již od 637 000 Kč

Motory naftové

D2 (115 k)

D3 (150 k)

D4 / D4 ECO (190 k) Drive-E

Motory benzinové

T4 (180 k)

T4 (180 k) AWD

T5 (245 k) AWD Drive-E

3,8–8,0 l/100 km | 99–187 g/km

Více informací najdete na straně 39.

K dispozici již od 559 500 Kč

Motory naftové

D2 / D2 ECO (115 k)

D3 (150 k)

D4 / D4 ECO (190 k) Drive-E

Motory benzinové

T2 (120 k)

T3 (150 k)

T4 (180 k)

T5 (245 k)

3,3–6,4 l/100km | 85–149 g/km

Více informací najdete na straně 38.

ZÁBAVA 
A VÝKON

V40 CROSS 
COUNTRY  

S  robustními de-

taily karoserie ve 

stylovém prove-

dení a s volitelně dostupným pohonem všech kol 

Vám tento pětidveřový hatchback nabízí vše, co 

potřebujete na cesty za dobrodružstvím, ať už 

povedou kamkoliv.



VAŠÍ ODPOVĚDNOSTÍ JE STARAT
SE O BEZPEČNOST KAŽDÉHO,
KDO CESTUJE NĚKTERÝM
Z VOZŮ FIREMNÍ FLOTILY

S  výrobou vozů jsme začali v  roce 1927. Od té doby neustále představujeme nové, revoluční 

bezpečnostní funkce, kterými jsou naše vozy vybaveny již ve standardu. Díky bezpečnostním funkcím 

podstupují cestující v  našich vozech menší riziko. A proč je náš průkopnický postoj k bezpečnosti 

důležitý pro Váš obchod? Menší množství nehod znamená méně času stráveného mimo silnici, nižší 

náklady na opravy a řidiče, kteří budou odpočinutí a připravení pracovat. Toto vše Vás posouvá blíže ke 

splnění Vaší odpovědnosti zajišťovat bezpečný provoz fl otily. Proč tedy nevybudovat vozový park, který 

představuje vyšší bezpečnost pro Vaše řidiče a nižší celkové náklady pro Vás?

Společnost Volvo byla prvním výrobcem, který prodával vozy s tříbodovými bezpečnostními pásy 

(navrženými Nilsem Bohlinem) již ve standardu. Nyní je najdete v každém voze, kterým cestujete. 

Cílem, kterým se řídí všechny naše bezpečnostní projekty, je předsevzetí, že od roku 2020 nebude 

ve voze Volvo nikdo zabit ani vážně zraněn.

Vybrané modely Volvo jsou vybaveny systémem City Safety II. generace, který dokáže v případě 

nouze zastavit vozidlo jedoucí rychlostí až 50 km/h.

Riskujeme, když vyrábíme vozidla, která vybočují z celosvětových konvencí. Tam, kde se ostatní řídí módními 

výkřiky, my v oblasti designu vždy zůstáváme věrni naší skandinávské nadčasovosti. My vyrábíme vozy, které 

na sebe strhávají pozornost, protože jsou krásné, elegantní a kultivované. Po zavedení ustálené fi lozofi e 

v oblasti designu Volvo jsme se rozhodli riskovat a pozměnit ji tak, abychom svými inovacemi hleděli do 

budoucnosti a zároveň zcela neopustili klasický design. Pokud si do svého vozového parku vyberete Volvo, 

nebudete riskovat, že po pěti minutách vyjde z módy. Koneckonců jde přece o Vás.

NA POLI DESIGNU SE ŘÍDÍME 
FILOZOFIÍ, DÍKY KTERÉ DĚLÁME 
VĚCI JINAK
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Díky tomu, že si Volvo dalo záležet na každém 
detailu, je Volvo S60 Cross Country po všech 

stránkách vozem budoucnosti. Vy si však luxusní 
jízdu v něm můžete vychutnat již dnes.

STYLOVĚ KAMKOLIV 
A KDYKOLIV Hned v prvním okamžiku si Vás S60 Cross Country 

získá svým podsaditým vzhledem, který reprezentuje 

neobyčejný talent tohoto vozu. V  masivních 

koncovkách výfuku se zrcadlí dravost, zatímco 

prostorný kožený interiér symbolizuje luxus nejvyšší 

třídy. Třešničkou na dortu výjimečnosti pak jsou 

ergonomická sportovní sedadla.

Vyšší světlá výška společně s  18" nebo 19" koly 

přispívají nejen k  vyššímu komfortu, ale hlavně 

k  dokonalé ovladatelnosti. Systém kontroly trakce 

v  zatáčkách s  řízením distribuce točivého momentu 

Vám dodá jistotu na jakékoliv silnici i při sportovnější 

jízdě. Masivní konstrukce vozu zase radikálně zvýší 

Vaši ochranu a bezpečí.

OD POHLEDU MIMOŘÁDNÉ

VŠECHNO POD KONTROLOU

K dispozici již od xxx xxx Kč*

Motory naftové

D4 (190 k) Drive-E

D4 (190 k) AWD

Motory benzinové

T5 (254 k) AWD

x,x–xx,x l/100 km | xx–xxx g/km*

Více informací najdete na straně 39.

Představujeme Vám 

první cross country 

sedan ve své třídě. 

V elegantním designu, v robustním provedení, se zvýšenou 

světlou výškou a  duší dobrodruha. Nabízející komfort 

limuzíny, ale i dynamiku hodnou sportovního vozu. Jakmile 

usednete za volant, obklopí Vás čistá rozkoš z jízdy. Žádný 

cíl se nebude zdát nedosažitelný. Přivítejte úplně nové 

Volvo S60 Cross Country.

S60 CROSS 
COUNTRY

*V době vydání byla technická data nedostupná.
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DYNAMIKA 
A DESIGN

S60
Patříte mezi řidiče, kteří si na cestě 

domů raději vychutnávají klikaté 

silničky, než aby jeli po jednotvárné 

dálnici? Potom si nové Volvo S60 bude skvěle 

rozumět s Vaším temperamentem.

Během okamžiku budete nadšeni intuitivním 
a přirozeným jízdním zážitkem servírovaným 
ve skandinávském designu s notnou dávkou 

pověstného komfortu Volvo.

KRÁSA V KAŽDÉM 
DETAILU

S80  
Pokud létáte první třídou, proč 

byste si nemohli dopřát stejný 

komfort také ve svém voze? 

Volvo S80 jsme stvořili jako luxusní limuzínu, která je 

ztělesněním důmyslné elegance. Kabina nabízí mimo 

jiné velkorysý prostor pro nohy a může se pochlubit 

vybranými originálními materiály v  duchu toho 

nejlepšího ze skandinávské tradice.

Každý z detailů S80, navržených s řemeslnou 
precizností, dává Vašemu okolí najevo, 

že právě přijíždíte.

K dispozici již od 730 500 Kč

Motory naftové

D2 / D2 ECO (115 k)

D3 (136 k)

D4 / D4 ECO (181 k) Drive-E

D5 (215 k)

D5 (215 k) AWD

D5 (230 k) POLESTAR

D5 (230 k) AWD POLESTAR

Motory benzinové

T3 (150 k)

T4 (180 k)

T5 / T5 ECO (245 k) Drive-E

T6 (304 k) AWD

T6 (329 k) AWD POLESTAR

3,7–9,9 l/100 km | 97–231 g/km

Více informací najdete na straně 39.

K dispozici již od 995 500 Kč

Motory naftové

D2 / D2 ECO (115 k)

D4 / D4 ECO (181 k) Drive-E

D5 (215 k)

D5 (215 k) AWD

D5 (230 k) POLESTAR

D5 (230 k) AWD POLESTAR

Motory benzinové

T4 (180 k)

T5 (245 k) Drive-E

T6 (304 k) AWD

T6 (329 k) AWD POLESTAR

3,9–9,9 l/100 km | 102–231 g/km

Více informací najdete na straně 39.
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MYSLÍ NA PŘÍRODU

V60 PLUG-IN 
HYBRID  

Věříme, že Vám 

není lhostejné životní 

prostředí, stejně jako 

nám. Stačí jedno stisknutí tlačítka, a Váš vůz se ihned 

promění. Zvolte si jízdní režim podle své nálady. Můžete 

si vychutnat svou každodenní cestu v příjemném tichu 

a s dobrým pocitem plynoucím z nulových výfukových 

emisí. Nebo v  režimu Hybrid, kdy vznětový motor 

a  elektromotor pracují v  naprosté symbióze k  Vaší 

spokojenosti, určitě oceníte cestu bez vynucených 

zastávek a přerušování jízdy až 900 km.
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PĚTIDVEŘOVÝ 
KOMPAKT

V60
Dobře víme, že ve svém aktivním 

životě potřebujete fl exibilitu a prostor. 

Je nám však jasné, že kvůli tomu 

nehodláte slevit ze svých požadavků na skvělý zážitek 

z jízdy. Proto je tady Volvo V60 – sportovní kombi, které 

si přídomek „sportovní“ skutečně zaslouží. Díky šikovně 

dělenému zadnímu sedadlu v  poměru 40/20/40 

můžete ve voze převážet vše, co potřebujete. A do cíle 

dorazíte zase o něco rychleji.

Nový model V60 se může pochlubit ještě lepším 
vzhledem a ovladatelností.

Zažijte novou zkušenost a vyrazte na jízdu, 
aniž byste zatěžovali přírodu výfukovými plyny.

K dispozici již od 768 500 Kč

Motory naftové

D2 / D2 ECO (115 k)

D3 (136 k)

D4 / D4 ECO (181 k) Drive-E

D4 (181 k) AWD

D5 (215 k)

D5 (215 k) AWD

D5 (230 k) POLESTAR

D5 (230 k) AWD POLESTAR

Motory benzinové

T3 (150 k)

T4 (180 k)

T5 / T5 ECO (245 k) Drive-E

T6 (304 k) AWD

T6 (329 k) AWD POLESTAR

3,8–10,2 l/100 km | 99–237 g/km

Více informací najdete na straně 38.

K dispozici již od 1 548 000 Kč

Motory naftové

D6 (215+68 k) AWD PHEV

1,8 l/100 km  | 48 g/km

Dostupné pouze v nejvyšším stupni výbavy. 

Více informací najdete na straně 38.



ZAVÁZALI JSME SE
POMOCI VÁM ZMENŠIT
VAŠI EKOLOGICKOU STOPU

Brali jsme na sebe obrovské riziko, když jsme si jako jednu ze svých základních hodnot zvolili péči 

o životní prostředí již v roce 1972. Tento krok jsme podnikli mnohem dříve než většina ostatních 

výrobců, ale bylo to nezbytné pro vytyčení cesty, kterou jsme se rozhodli jít. Trochu jsme předvídali, 

jak moc bude „zelená“ politika pro fi rmy v budoucnu důležitá. Proto jsme začali navrhovat vozidla, 

jež by Vám mohla pomoci zmenšit uhlíkovou stopu, kterou Vaše společnost zanechává. Krom toho 

jsme přijali za svou politiku zaměření se na výrobu „zelenějších vozů“. Protože jednu věc nikdo 

z nás riskovat nemůže – budoucnost naší planety.

Naše politika „Směrem k nulovým emisím“ znamená, že se snažíme dospět k výrobě vozů, které by absolutně 

nezatěžovaly životní prostředí.

Naše vysoce efektivní vznětové motory řady Drive-E (emise CO2 od 88 g/km) nabízejí zaměstnavatelům 

i zaměstnancům na mnoha trzích daňové úlevy.

Vzduch, který dýcháte uvnitř Volva, je čistší než vzduch mimo ně. Abychom řekli pravdu, systém čisté zóny 

v  interiéru (CZIP) byl hlavním důvodem, proč Švédská asociace astmatiků a  alergiků doporučila svým 

členům Volvo XC60.

Jako svou strategii do budoucna si společnost Volvo Cars zvolila čtyřválcové benzinové a  naftové 

motory v kombinaci s elektrifi kací hnacích ústrojí. Nové motory řady Drive-E jsou optimalizovány tak, 

aby poskytovaly vyšší výkon než současné šestiválce, ale zároveň měly spotřebu nižší než současná 

generace čtyřválcových motorů.

NÁŠ ZÁVAZEK VŮČI 
ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

1716



18

VŠESTRANNOST 
A POHODLÍ

V70
Všestranná a  fl exibilní kombi 

navrhujeme již od roku 1953, kdy 

jsme uvedli na trh Volvo Duett – 

doslova dva vozy v  jednom. Po šedesáti letech jsme 

tuto tradici zúročili v našem nejnovějším modelu V70, 

ve kterém se snoubí forma a  funkce v  důmyslně 

elegantním provedení. Nyní se tento model dočkal 

celé řady zlepšení, takže se může pochlubit ještě 

výraznějším charakterem.

Důkazem toho, že přesně víme, co pro život 
potřebujete, je toto dokonalé kombi.

*
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Podařená kombinace dynamického stylu 
a houževnatého charakteru umožňuje modelu 

založit svou vlastní třídu. 

CESTOVAT 
BEZ OMEZENÍ

V60 CROSS 
COUNTRY  

Uspokojí všechny, 

kdo vyznávají aktivní 

životní styl, dávají 

přednost prašným cestám před vydlážděnými silnicemi 

a nehledají ten nejsnazší způsob, jak dosáhnout cíle. 

V60 Cross Country nabízí to nejlepší z  obou světů: 

dynamický jízdní zážitek, kdy jste jako řidič v  přímém 

spojení se silnicí, ale zároveň si můžete užívat komfortní 

jízdu a také svobodu objevování nových horizontů.

*Protože vstupujeme do poslední fáze životního 

cyklu těchto vozů, chtěli bychom posílit běžnou 

nabídku pro Volvo V70 a  XC70 přidáním edice 

Dynamic. Edice Dynamic bude k  dispozici pro 

úrovně výbavy Kinetic, Momentum a Summum.

K dispozici již od xxx xxx Kč*

Motory naftové

D3 (150 k) Drive-E

D4 (190 k) Drive-E

D4 (190 k) AWD

Motory benzinové

T5 (245 k) Drive-E

T5 (254 k) AWD

x,x–xx,x l/100 km | xx–xxx g/km*

Více informací najdete na straně 38.

K dispozici již od 955 000 Kč

Motory naftové

D2 / D2 ECO (115 k)

D3 (136 k)

D4 / D4 ECO (181 k) Drive-E

D4 (181 k) AWD

D5 (215 k)

D5 (215 k) AWD

D5 (230 k) POLESTAR

D5 (230 k) AWD POLESTAR

Motory benzinové

T4 (180 k)

T5 (245 k) Drive-E

T6 (304 k) AWD

T6 (329 k) AWD POLESTAR

4,2–10,2 l/100 km | 109–237 g/km

Více informací najdete na straně 38.

*V době vydání byla technická data nedostupná.



JAK DĚLÁME VĚCI JINAK

V roce 1985 jsme uvedli na trh Volvo 480ES. Jeho klínový profi l byl radikálním krokem mimo směr, kterým 

se ubíral tradiční design Volvo.

V roce 2003 byl naším novým konceptem na poli designu interiéru plovoucí středový panel, který v sobě 

slučoval čisté linie a nejmodernější ovládací prvky.

Naše značka si stojí za zdrženlivým designem prémiových vozů. V dnešním prostředí, kde se bere ohled na 

náklady, tato kombinace klasiky a spolehlivosti odráží moderní hodnoty naší společnosti.

Rozmístění našich tří designérských center do Švédska, Španělska a USA zajišťuje, že jsou vozy Volvo 

dobře přijímány po celém světě.

Je to trochu risk vyrábět jedny z nejtrvanlivějších a nejspolehlivějších vozů na trhu. Protože to znamená, 

že si naši zákazníci nekupují nové Volvo tak často. Ale vzhledem k  tomu, že naším cílem je nabízet 

nejnižší možné provozní náklady, jedná se o riziko, které jsme na sebe ochotni vzít.

Úzce spolupracujeme s partnerskými leasingovými společnostmi, abychom maximalizovali zůstatkovou 

cenu a zajistili extrémně konkurenceschopné leasingové sazby.

Díky našim záručním podmínkám, servisu, údržbě a  plánům oprav je řízení Volva mimořádně 

bezproblémovou záležitostí.

Vozy značky Volvo mají již ve standardu vysokou úroveň vybavení, což znamená spokojenost pro řidiče 

a lepší zhodnocení peněz pro Váš vozový park.

Abychom Vaše řidiče co nejméně omezovali, prodloužili jsme servisní intervaly u klíčových vozů fl otily 

až na 30 000 km.

Výsledky našich výpočtů spotřeby paliva se pohybují na celkově nízkých hodnotách (od 3,3 litru na 

100 km). Skvělou zprávou je, že cena paliva tvoří přibližně 25 % Vašich celkových provozních nákladů.

POMÁHÁME VÁM VYTĚŽIT 
MAXIMUM Z ROZPOČTU
VAŠEHO VOZOVÉHO PARKU
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INSPIRATIVNÍ 
ZÁŽITEK

XC70  
Máte srdce dobrodruha 

a  potřebujete kombi, které 

zvládne terén se stejnou 

lehkostí jako silnici? V  roce 1997 vyjelo poprvé na 

silnici prémiové kombi do každého terénu, 

V70 Cross Country, jehož přímým nástupcem je Volvo 

XC70.

Nyní si budete moci plně vychutnat sebejistou jízdu 
s vědomím, že řídíte vůz, který si dokáže poradit 

s každou jízdní situací.

*Protože vstupujeme do poslední fáze životního 

cyklu těchto vozů, chtěli bychom posílit běžnou 

nabídku pro Volvo V70 a XC70 přidáním edice 

Dynamic. Edice Dynamic bude k  dispozici pro 

úrovně výbavy Kinetic, Momentum a Summum.

*
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SPORTOVNÍ 
I LUXUSNÍ

XC60
Váš životní styl Vám říká, že 

potřebujete SUV. Srdce Vám 

však našeptává, že chcete 

řídit stylový vůz zaměřený na řidiče. Toto dilema dokáže 

elegantně vyřešit Volvo XC60. Nyní se, díky celé řadě 

zlepšení v interiéru i exteriéru, může naše dynamické 

a  elegantní SUV pochlubit ještě dokonalejším 

charakterem.

Perfektní vůz pro náročné řidiče, kteří hledají 
dobrodružství jak ve městě, tak daleko 

za jeho hranicemi.
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K dispozici již od 1 126 000 Kč

Motory naftové

D4 (181 k) Drive-E

D4 (181 k) AWD

D5 (215 k) AWD

D5 (230 k) AWD POLESTAR

Motory benzinové

T5 (245 k) Drive-E

T6 (304 k) AWD

T6 (329 k) AWD POLESTAR

4,5–10,6 l/100 km | 117–248 g/km

Více informací najdete na straně 39.

K dispozici již od 910 700 Kč

Motory naftové

D3 (136 k)

D4 (181 k) Drive-E

D4 (181 k) AWD

D5 (215 k) AWD

D5 (230 k) AWD POLESTAR

Motory benzinové

T5 (245 k) Drive-E

T5 (254 k) AWD

T6 (304 k) AWD

T6 AWD (329 k) POLESTAR

4,5–10,7 l/100 km | 117–249 g/km

Více informací najdete na straně 39.
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Díky tomu, že si Volvo dalo záležet na každém 
detailu, je Volvo XC90 po všech stránkách vozem 

budoucnosti. Vy si však luxusní jízdu v něm 
můžete vychutnat již dnes.

LUXUS, KRÁSA 
A TECHNOLOGIE

XC90  
Na trh přijíždí dlouho 

očekávané zbrusu nové 

Volvo XC90, které je 

naprostou revolucí ve své kategorii. Volvo je 

synonymem pro kvalitu, bezpečí a exkluzivní design. 

Všechny tyto vlastnosti se snoubí v novém SUV, které 

navíc disponuje kombinací nejmodernějších 

technologií. To nejlepší, co Volvo nabízí, se ukrývá 

právě v tomto novém luxusním voze.

Myslíme na ty, kdo mají rádi dynamickou jízdu 

a  progresivní design. Máte-li smysl pro detail, jízda 

v tomto voze Vám přiroste k srdci. Nadčasovou karoserii 

podtrhují vylepšení v  provedení R-Design. Celkový 

dynamický vzhled završují až 22" kola z  lehkých slitin 

a integrované dvojité koncovky výfuku. Sportovní design 

a  motory Drive-E o  výkonu až 400  koní jsou pro Vás 

zárukou výjimečného a  dynamického jízdního zážitku. 

Luxusní jízdu zažijete pouze v luxusním voze.

Jsme si vědomi, že alternativní pohony mají stále více 

příznivců. Protože také přemýšlíme ekologicky, vyvinuli 

jsme technologii Volvo Twin Engine, která umožňuje 

naprosto unikátní kombinaci. Špičkový motor T8 

je spojením hybridního motoru a  elektromotoru. 

Pouhým stisknutím tlačítka zvolíte čistě elektrický 

pohon, který poskytuje dojezd až 40 kilometrů a má 

nulové emise CO
2
. Velké a  výkonné sedmimístné 

SUV s  takřka nulovými emisemi je světový unikát, 

který předčí Vaše očekávání.

SPORT A DESIGN

VÝKONNÉ A EKOLOGICKÉ

K dispozici již od 1 329 000 Kč

Motory naftové

D4 FWD Drive-E*

D5 (225 k) AWD Drive-E

Motory benzinové

T5 AWD Drive-E*

T6 (320 k) AWD Drive-E

T8 Plug-in Hybrid*

5,7–8,0 l/100 km | 149–186 g/km

Více informací najdete na straně 39.



POHODLNĚ SE USAĎTE

V  sedadlech svého Volva strávíte nepřeberně času. A  právě proto jsme si na designu nové generace 

sedadel dali tolik záležet. Jsou navržena s maximální mírou ergonomie, jsou pevná, a přesto pohodlná. 

Poskytnou Vám pohodlnou oporu po stranách i v úrovni hlavy, současně nabídnou i větší prostor pro nohy 

cestujících vzadu. Jakmile si do nich sednete, poznáte význam slova luxus. Samozřejmostí je také široký 

výběr různých doplňků, které Vaše pohodlí ještě umocní. 

VELKORYSOST PROSTORU

Nový model Volvo XC90 se může v případě potřeby hrdě hlásit do kategorie sedmimístných vozů. Třetí řada 

dvou sedadel Vám umožní ve Vašem Volvu komfortní přepravu až sedmi spolucestujících. Každý z nich si užije 

dostatečný prostor pro nohy i nad hlavou. Poslední řada sedadel je navíc o něco vyšší, takže cestující z nich 

mají dobrý výhled. Obě sedadla lze snadno složit do podlahy zavazadlového prostoru, čímž získáte ještě více 

prostoru pro svá zavazadla a náklad.

BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM

Volvo XC90 je prvním naším vozem postaveným na nové platformě Scalable Product Architecture (SPA). 

Ta je výsledkem pětileté usilovné práce a vývoje našich nejlepších konstruktérů. Toto jedinečné řešení nám 

umožňuje vyrábět vozy bez kompromisů, které nás dříve omezovaly v aspektech, jako je rozvor kol, převis, 

výška přední části nebo celková výška. Díky tomu je Volvo XC90 prvním opravdovým plnokrevným SUV. Agilní, 

sebejisté, kontrolovatelné, prostorné a s výkonnými motory.

ZÁKLAD PRO NOVÉ MOŽNOSTI

Vaše bezpečí na silnicích je tou nejvyšší prioritou. Proto již v základní výbavě vozu naleznete inteligentní 

systém City Safety, vůbec první řešení, které dokáže předcházet nebezpečným dopravním nehodám. Pro 

snímání situace na silnici systém využívá moderní radar a  kamerovou technologii. Jakmile se před Vámi 

vyskytne nebezpečí v podobě chodce či cyklisty nebo se Vaši cestu chystá zkřížit jiný vůz, City Safety Vás 

zvukově varuje, a pokud nereagujete, aktivuje brzdění a bezpečnostní pásy.
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CONCEPT COUPE

CONCEPT XC COUPE

CONCEPT ESTATE

KONCEPTY VOLVO

Prvním ze série tří konceptů je Concept Coupe, který snoubí nadčasový 
skandinávský životní styl s kultovními prvky Volvo ze šedesátých let. Výsledkem 
je sportovní vůz pro sebejisté džentlmeny a dámy, který na první pohled zaujme 

odvážnými proporcemi, novou tváří exteriéru a interiérem doslova kypícím 
řemeslně zpracovanou výbavou a inovativními technologiemi.

Thomas Ingenlath je ředitelem oddělení designu značky Volvo. Když nastoupil, museli jsme si počkat 

rok, než bylo představeno jeho první designové dílo. Jeho práce však pokračovala dál, a nyní jsou 

k dispozici tři koncepty, které si představíme.

Po odhalení průkopnického Volva Concept Coupe byl představen druhý ze série 
tří konceptů – Concept XC Coupe, jehož design byl inspirován vzhledem moderní, 

technologicky vyspělé sportovní výstroje. Jedná se o důmyslný, všestranně 
orientovaný a bezpečný vůz, stvořený pro vyznavače aktivního životního stylu. 
Tento model se stal držitelem dvou prestižních cen EyesOn Design na Detroitské 

Motor Show včetně ocenění „Nejlepší koncepční vůz“.

V posledním konceptu jsme chtěli oslavit skandinávskou kreativitu. S hrdostí 
jsme tak představili poslední vůz této série. Volvo Concept Estate vzdává 

hold skandinávské kreativitě a jejímu pojetí luxusu, které tento vůz ztělesňuje. 
Vychutnejte si jeho smělé proporce, eleganci a sebejistý postoj.



Výkonnější motor ovládaný řidičem s dobrým úsudkem zlepší 
vlastnosti vozu a zvýší pasivní bezpečnost v dopravě.

Technologie  závodního  speciálu  je  nyní  dostupná i  pro Vaše 

Volvo. POLESTAR Performance optimalizuje výkon a točivý moment 

motoru. Vaše Volvo tak získá vyšší výkon a  lepší točivý moment 

v  rozsahu, v  jakém motor nejčastěji pracuje. Naši jezdci chtějí vůz 

optimalizovaný pro závody. Vy chcete vůz optimalizovaný pro běžnou 

jízdu po cestách a ulicích.

Volvo s  optimalizovaným výkonem motoru má stále stejnou 

certifi kovanou spotřebu paliva jako standardní verze. Toho lze 

dosáhnout díky efektivní optimalizaci výkonu motoru, kdy se výkon 

zvýší pouze v případě potřeby – například při dlouhých jízdách do 

kopce nebo při jízdě s těžkými přívěsy. To znamená, že se vliv vozu na 

životní prostředí nemění a  limity emisí zůstávají zachovány v souladu 

s certifi kovanými údaji.

POLESTAR PERFORMANCE
– OPTIMALIZACE VÝKONU MOTORU
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Naše modelová řada se může pochlubit několika velmi osobitými 

designovými prvky odrážejícími atmosféru této mimořádné výzvy.

Edice Volvo Ocean Race je dostupná pro modely V40, V40 

Cross Country, V60 a  XC60. Mezi unikátní prvky, díky nimž 

je tato edice nezaměnitelná, patří: speciálně navržená 17" nebo 18" 

kola Portunus, doplňky v  kabině a  zavazadlovém prostoru, kožené 

čalounění s oranžovými švy a unikátními dekory. Dále nechybí logo 

závodu na předních blatnících, v  rámci barvy karoserie lze pak volit 

ze čtyř odstínů (Ocean Blue II, Bright Silver, Black Sapphire 

a Crystal White).

VOLVO OCEAN RACE

Obdivujeme odvážné muže a ženy závodící napříč světovými oceány. 
Na jejich počest jsme vytvořili speciální edici Volvo Ocean Race, 

která je inspirována náročným závodem jachet. 
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Buďte se svým Volvem v těsnějším spojení. Systém Sensus prošel zásadní inovací: místo analogových 

tlačítek teď centru palubní desky dominuje velká devítipalcová dotyková obrazovka. S její pomocí můžete 

daleko snáze komunikovat nejen se svým Volvem, ale i s okolním světem. Intuitivní a přirozené ovládání 

Vám totiž umožní nejen ovládat jízdní prvky a vlastnosti interiéru, ale využít i připojení k internetu přes 

vestavěný modem.

Prostřednictvím aplikací tak můžete se svým Volvem vyrazit i  po komunikační dálnici světové sítě. 

Od rozšířené navigace a GPS vyhledávání, přes internetová rádia, informační kanály, až po možnosti 

objednávat a platit parkování či servis. Díky svislé orientaci displeje máte také lepší přehled o své trase 

či obsáhlejší výčet informací. Na přání je možno systém rozšířit o průhledový head-up displej, který 

zobrazuje informace přímo v zorném poli řidiče. 

Mnoho tlačítek a ovladačů se přesunulo z palubní desky na dotykový displej komunikačního rozhraní 

systému Sensus. Přemístění některých funkcí na centrální displej výrazně zjednodušilo a  ještě více 

zpřehlednilo už tak jedinečný a čistý design palubní desky. Nová generace ovládacího panelu se tak 

stává jedním z nejvýraznějších prvků interiéru a posouvá jej opět o designovou příčku výš. 

SENSUS CONNECT:
NA PRVNÍ DOTEK



Pokud si zvolíte značku Volvo, vyberete si špičkovou kvalitu, bezpečnost a spolehlivost. Kromě toho, 

že získáte velmi kvalitní vůz, nabízí Vám Volvo také celou řadu těch nejlepších možných servisních 

produktů z jednoho zdroje. Prodloužená záruka Volvo Vás chrání před výdaji za nepředvídatelné opravy 

po uplynutí standardní dvouleté záruky výrobce Volvo.

Velmi rozsáhlé krytí prodloužené záruky Volvo znamená, že kdykoliv bude nutné Váš vůz opravit, zaručí 

Vám Váš poskytovatel záruky a Váš partner Volvo, že vše proběhne rychle a bez starostí a budou pokryty 

veškeré náklady na práci i materiál bez ohledu na to, kolik oprav nebo jaká poškození má Vaše Volvo 

již za sebou.

Pokud se Vám stane, že bude nezbytné opravit vůz mimo Vaši vlast, kdekoliv v Evropě, jednoduše 

zavolejte svému dealerovi, a pokud to bude nutné, on se spojí s příslušnými kontakty týmu prodloužené 

záruky. Jak sami vidíte, budete kryti prakticky kdekoliv a kdykoliv.

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA VOLVO

Chcete si dopřát víc, než je standard? Žádný problém. Ke každému z vozů Volvo je k dispozici široká 

řada atraktivních doplňků a praktického příslušenství. Pozvedněte eleganci svého vozu například sadou 

designových kol nebo si zajistěte snadnější cestu ke svému cíli díky chytré navigaci.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KAŽDOU 
PŘÍLEŽITOST
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Kompletní zimní kola Valder*** 

235/65 R17

Zadní couvací kameraNavigace Sensus

Kompletní zimní kola Hera* 

215/55 R16

*Nabídka platí pro model V60. ***Nabídka platí pro model XC60.

Kompletní zimní kola Cecino** 

215/65 R16

 **Nabídka platí pro model XC70.



DO SVÉ FLOTILY JE DOBRÉ 
SI VYBRAT VOZY, KTERÉ 
BUDOU VAŠI ŘIDIČI MILOVAT

Pokud zvolíte Volvo, budete podstupovat jen velmi malé riziko, že se svým rozhodnutím nezavděčíte 

lidem, jejichž každodenní život bude Vaše volba ovlivňovat. Volvo opakovaně boduje v  globálních 

anketách, kterých se zúčastňují řidiči vozových parků.

Každé riziko, které jsme na sebe v minulosti vzali, nás posunulo o něco blíže k dnešní nabídce vozů 

Volvo: krásným, vzrušujícím a extrémně bezpečným vozům, které se chovají šetrně k životnímu prostředí 

a  představují perfektní řešení pro podnikání. Jsme přesvědčeni, že v  naší nabídce najdete Volvo 

odpovídající každé roli a osobnosti ve Vaší fi rmě. A protože je naše nabídka po celém světě stejná, 

máte příležitost vytvořit globální politiku vozových parků, která bude fungovat kdekoliv. Takže nehledě 

na to, jaký vůz si vyberete, vždy zde bude jen minimální riziko, že by Vaše volba nebyla správná.

NAŠE NABÍDKA VOZŮ SE LIŠÍ 
OD VŠEHO,CO MŮŽETE 
NA SILNICI VIDĚT
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V-ŘADA S-ŘADA

• Nejmodernější, nejuniverzálnější a nejatraktivnější kombi na trhu.

•  Sportovní kombi V60 představuje spojení designu ve stylu kupé a neuvěřitelného množství 

úložných prostor.

• Emise CO
2
 již od 85 g/km.

•  Jedná se o klasický sedan (chcete-li, limuzínu), v jehož stylu se odráží 21. století.

•  Dechberoucí Volvo S60 je jedním z nejdiskutovanějších vozů v naší historii.

• Emise CO
2
 již od 97 g/km.
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CROSS 
COUNTRY

• Tři z nejbezpečnějších SUV na trhu.

•  Kompaktní XC60 Vám nabízí XC životní styl i při jízdě po městě.

• Emise CO
2
 již od 117 g/km.

XC-ŘADA

Naftové motory Benzinové motory

Typ motoru: Výkon: Spotřeba: Emise CO2: Typ motoru: Výkon: Spotřeba: Emise CO2:

D2 / D2 ECO 115 k od 3,9 l/100 km 103 g/km T3 150 k od 5,5 l/100 km 129 g/km 

D3 136 k od 4,3 l/100 km 114 g/km T4 180 k od 5,8 l/100 km 159 g/km 

D4 / D4 ECO Drive-E 181 k od 3,7 l/100 km 97 g/km T5 / T5 ECO Drive-E 245 k od 5,9 l/100 km 137 g/km 

D5 215 k od 4,5 l/100 km 119 g/km T6 AWD 304 k 9,9 l/100 km 231 g/km 

D5 AWD 215 k 5,9 l/100 km 156 g/km T6 AWD POLESTAR 329 k 9,9 l/100 km 231 g/km 

D5 POLESTAR 230 k od 4,5 l/100 km 119 g/km 

D5 AWD POLESTAR 230 k 5,9 l/100 km 156 g/km 

Naftové motory Benzinové motory

Typ motoru: Výkon: Spotřeba: Emise CO2: Typ motoru: Výkon: Spotřeba: Emise CO2:

D2 / D2 ECO 115 k od 4,1 l/100 km 107 g/km T4 180 k 7,1 l/100 km 165 g/km 

D4 / D4 ECO Drive-E 181 k od 3,9 l/100 km 102 g/km T5 Drive-E 245 k 6,2 l/100 km 144 g/km 

D5 215 k 6,1 l/100 km 159 g/km T6 AWD 304 k 9,9 l/100 km 231 g/km 

D5 AWD 215 k 5,9 l/100 km 158 g/km T6 AWD POLESTAR 329 k 9,9 l/100 km 231 g/km 

D5 POLESTAR 230 k 6,1 l/100 km 159 g/km 

D5 AWD POLESTAR 230 k 5,9 l/100 km 158 g/km 

Naftové motory Benzinové motory

Typ motoru: Výkon: Spotřeba: Emise CO2: Typ motoru: Výkon: Spotřeba: Emise CO2:

D3 136 k  od 5,3 l/100 km 139 g/km T5 Drive-E 245 k 6,7 l/100 km 157 g/km 

D4 Drive-E 181 k od 4,5 l/100 km 117 g/km T5 AWD 254 k 8,9 l/100 km 208 g/km 

D4 AWD 181 k od 5,3 l/100 km 139 g/km T6 AWD 304 k 10,7 l/100 km 249 g/km 

D5 AWD 215 k od 5,3 l/100 km 139 g/km T6 Drive-E 306 k 7,3 l/100 km 169 g/km 

D5 AWD POLESTAR 230 k od 5,3 l/100 km 139 g/km T6 AWD POLESTAR 329 k 10,7 l/100 km 249 g/km 

Naftové motory Benzinové motory

Typ motoru: Výkon: Spotřeba: Emise CO2: Typ motoru: Výkon: Spotřeba: Emise CO2:

D4 Drive-E 181 k od 4,5 l/100 km 117 g/km T5 Drive-E 245 k 6,7 l/100 km 157 g/km 

D4 AWD 181 k od 5,3 l/100 km 139 g/km T6 AWD 304 k 10,6 l/100 km 248 g/km 

D5 AWD 215 k od 5,3 l/100 km 139 g/km T6 AWD POLESTAR 329 k 10,6 l/100 km 248 g/km 

D5 AWD POLESTAR 230 k od 5,3 l/100 km 139 g/km 

Naftové motory Benzinové motory

Typ motoru: Výkon: Spotřeba: Emise CO2: Typ motoru: Výkon: Spotřeba: Emise CO2:

D4 FWD Drive-E od 35. týdne 2015 T5 AWD Drive-E od 35. týdne 2015 

D5 AWD Drive-E od 5,7 l/100 km 149 g/km T6 AWD Drive-E od 7,7 l/100 km 179 g/km 

T8 Plug-in Hybrid od 24. týdne 2015

CROSS 
COUNTRY

PLUG-IN 
HYBRID

Naftové motory Benzinové motory

Typ motoru: Výkon: Spotřeba: Emise CO2: Typ motoru: Výkon: Spotřeba: Emise CO2:

D2 / D2 ECO 115 k od 3,3 l/100 km od 85 g/km T2 120 k 5,3 l/100 km 124 g/km 

D3 150 k od 4,3 l/100 km od 114 g/km T3 150 k 5,3 l/100 km 124 g/km 

D4 / D4 ECO Drive-E 190 k od 3,3 l/100 km od 85 g/km T4 180 k od 5,5 l/100 km 129 g/km 

T5 245 k 5,9 l/100 km 137 g/km

Naftové motory Benzinové motory

Typ motoru: Výkon: Spotřeba: Emise CO2: Typ motoru: Výkon: Spotřeba: Emise CO2:

D2 115 k od 3,8 l/100 km 99 g/km T4 180 k od 5,5 l/100 km 129 g/km 

D3 150 k od 4,4 l/100 km 117 g/km T4 AWD 180 k 8,0 l/100 km 187 g/km 

D4 / D4 ECO Drive-E 190 k od 4,0 l/100 km 104 g/km T5 AWD 245 k 6,4 l/100 km 149 g/km 

Naftové motory Benzinové motory

Typ motoru: Výkon: Spotřeba: Emise CO2: Typ motoru: Výkon: Spotřeba: Emise CO2:

D2 / D2 ECO 115 k od 4,2 l/100 km 109 g/km T4 180 k od 6,0 l/100 km 139 g/km 

D3 136 k od 4,5 l/100 km 119 g/km T5 Drive-E 245 k 6,4 l/100 km 149 g/km 

D4 / D4 ECO Drive-E 181 k od 4,2 l/100 km 109 g/km T6 AWD 304 k 10,2 l/100 km 237 g/km 

D4 AWD 181 k 6,2 l/100 km 164 g/km T6 AWD POLESTAR 329 k 10,2 l/100 km 237 g/km 

D5 215 k od 4,8 l/100 km 126 g/km 

D5 AWD 215 k 6,2 l/100 km 164 g/km 

D5 POLESTAR 230 k od 4,8 l/100 km 126 g/km 

D5 AWD POLESTAR 230 k od 6,2 l/100 km 164 g/km 

Naftové motory Benzinové motory

Typ motoru: Výkon: Spotřeba: Emise CO2: Typ motoru: Výkon: Spotřeba: Emise CO2:

D2 / D2 ECO 115 k od 4,1 l/100 km 108 g/km T3 150 k od 5,8 l/100 km 134 g/km 

D3 136 k od 4,5 l/100 km 119 g/km T4 180 k od 5,9 l/100 km 138 g/km 

D4 / D4 ECO Drive-E 181 k od 3,8 l/100 km 99 g/km T5 / T5 ECO Drive-E 245 k od 6,1 l/100 km 142 g/km 

D4 AWD 181 k od 5,9 l/100 km 158 g/km T6 AWD 304 k 10,2 l/100 km 237 g/km 

D5 215 k od 4,6 l/100 km 120 g/km T6 AWD POLESTAR 329 k 10,2 l/100 km 237 g/km 

D5 AWD 215 k 5,9 l/100 km 158 g/km 

D5 POLESTAR 230 k od 4,6 l/100 km 120 g/km 

D5 AWD POLESTAR 230 k 5,9 l/100 km 158 g/km 

Naftové motory

Typ motoru: Výkon: Spotřeba: Emise CO2:

D6 AWD PHEW 215 + 68 k 1,8 l/100 km 48 g/km

Naftové motory Benzinové motory

Typ motoru: Výkon: Spotřeba: Emise CO2: Typ motoru: Výkon: Spotřeba: Emise CO2:

D3 150 k x l/100 km * x g/km * T5 Drive-E 245 k x l/100 km * x g/km *

D4 Drive-E 190 k x l/100 km * x g/km * T5 AWD 245 k x l/100 km * x g/km *

D4 AWD 190 k x l/100 km * x g/km * *V době vydání byla technická data nedostupná.

Naftové motory Benzinové motory

Typ motoru: Výkon: Spotřeba: Emise CO2: Typ motoru: Výkon: Spotřeba: Emise CO2:

D4 (190 k) Drive-E 150 k x l/100 km * x g/km * T5 (254 k) AWD 245 k x l/100 km * x g/km *

D4 (190 k) AWD 190 k x l/100 km * x g/km * *V době vydání byla technická data nedostupná.CROSS 
COUNTRY



BUDE NÁM CTÍ STÁT SE VAŠÍM
OBCHODNÍM PARTNEREM

Ukážeme Vám, jak může společnost Volvo prospět Vašemu podnikání. Pokud máte zájem o další informace 

o tom, jak Vám naše strategie vozových parků bez rizik může pomoci vybudovat fl otilu 21. století, kontaktujte 

prosím naše národní fl eetové oddělení nebo přímo lokální kontaktní osobu na čísle uvedeném na pravé 

straně. Dále můžete navštívit stránky www.volvocars.cz a kliknout na záložku „Prodej a servis“ a dále na 

položku „Fleetový prodej“.

Telefonní číslo: +420 296 787 212

Mobilní telefon: +420 724 580 869

E-mail: marek.chvojka@volvocars.com

www.volvocars.cz

MAREK CHVOJKA
BUSINESS DEVELOPMENT 
& FLEET MANAGER

4140

Vyrobeno v České republice, 2/2015.

POZNÁMKA: Některé informace v  této brožuře nemusí být aktuální z důvodu změn produktu, které nastaly po vytištění tohoto 

dokumentu. Některé zde popsané nebo zobrazené vybavení může být dostupné pouze za příplatek. Před objednáním vozidla 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 Car Czech Republic s.r.o., 

V Oblouku 731, 252 43 Průhonice, Česká republika. 





VOLVO. VÁŠ DLOUHODOBÝ 

OBCHODNÍ PARTNER

Více na www.volvocars.cz


