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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 tech-
nologií a každého z našich designových 
řešení je člověk. Jedná se o přístup, 
který ctíme od samého počátku naší 
existence a který je švédský, protože ve 
Švédsku si ceníme lidí jako individualit 
a neřídíme se zažitými konvencemi. 
Švédská kultura se může pochlubit bo-
hatou tradicí v oblasti designu a unikát-
ním vnímáním okolního světa.
A právě tento přístup nám umožnil 
vytvořit tříbodové bezpečnostní pásy 
a airbagy na ochranu při bočním ná-
razu, což jsou inovace, které pomáhají 
zachraňovat životy a doslova přepsaly 
historii automobilového průmyslu. 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, jaká je jednou 
z nejlepších v dané třídě. Mimo to Vás 
budou za jízdy podporovat naše vysoce 
vyspělé systémy IntelliSafe, které Vám 
pomohou předcházet dopravním neho-
dám a přispějí k Vaší ochraně v případě, 
kdy k havárii přece jen dojde. Každá 
Vaše jízda bude bezpečnější, pohodlněj-
ší a radostnější.
Rozumíme tomu, co je pro lidi důležité. 
A toto porozumění tvoří základ všech 
našich inovací. Inovací, které zlepšují 
životy.
Ve společnosti Volvo Cars navrhujeme 
vozy, jejichž srdcem jste Vy.
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„Systém Sensus Vás spojí
s Vaším Volvem i se zbytkem světa.“

Buďte informovaní, mějte situaci
pevně v rukou a vždy se spoléhejte

jen na aktuální informace.

Priorita systému Sensus je jasná – pro-

střednictvím svých komfortních, zábavních 

a navigačních funkcí Vám má usnadnit život 

a vnést do něj více zábavy. Systém Sensus 

Vás spojí s Vaším Volvem i se zbytkem světa. 

Zároveň Vám poskytne všechny potřebné 

informace, bude Vás bavit a umožní Vám mít 

své cestování pod kontrolou.

Systém Sensus se stane Vaším cenným 

společníkem především pro své intuitivní 

a jednoduše řešené ovládání a přehled-

ně uspořádané displeje. Digitální displej 

komunikačního rozhraní řidiče, jehož vzhled 

si můžete upravit dle své momentální nálady, 

se intuitivním způsobem postará, abyste 

měli ihned k dispozici všechny potřebné 

informace. Novější modely jsou navíc vyba-

veny velkým dotykovým displejem středové 

konzole, jehož prostřednictvím lze ovládat 

většinu funkcí. Protože byla klasická tlačítka 

nahrazena těmi virtuálními na dotykovém 

displeji, mohou být větší, což znamená, 

že se s nimi lépe pracuje. Další výhodou 

dotykového displeje je jeho výrazné a jasné 

grafi cké zobrazení, které vyniká mimořádnou 

přehledností. Součástí naší fi lozofi e vždy 

byla myšlenka, že byste měli mít možnost 

ovládat funkce svého Volva, aniž byste 

museli spouštět zrak z vozovky. Přesně 

v tomto duchu je navržen head-up displej, 

který je u nových modelů dostupný na přání 

a díky kterému se budou další informace 

zobrazovat online přímo ve Vašem zorném 

poli. Abyste mohli s funkcemi Vašeho Volva 

pracovat maximálně bezpečně a pohodlně, je 

zde systém hlasového ovládání (pro ČJ zatím 

nedostupné) s funkcí rozpoznání přirozené 

řeči, díky němuž můžete stále věnovat plnou 

pozornost dopravní situaci.

Z hlediska komfortu jde ještě dále systém 

Sensus Connect, který umí vytvořit přístupo-

vý bod pro připojení dalších zařízení ve voze 

k internetu a zároveň nabízí celou řadu inte-

grovaných navigačních a zábavních aplikací, 

které Vám otevřou dveře do světa online 

hudby, zábavy a rozmanitých služeb.

Mimo to Vám systém Sensus dokáže zpro-

středkovat poslechový zážitek té nejvyšší 

úrovně. Z toho důvodu jsme ostatně ve 

spolupráci s renomovanými specialisty na 

audiosystémy, značkami Harman Kardon 

a Bowers & Wilkins, kteří navrhli naše moder-

ní audiosystémy Premium Sound. Smyslem 

těchto špičkových audiosystémů je umožnit 

Vám ponořit se do světa hudby a vychutnat 

si všechny nuance přehrávaných skladeb 

přesně tak, jak by to chtěli jejich autoři 

a interpreti, a to bez ohledu na místo, na 

kterém sedíte.

Dále je zde aplikace Volvo On Call pro chytré 

telefony (v ČR zatím není k dispozici), díky 

níž získáte prostřednictvím celé řady chytrých 

funkcí na dálku přístup k palubnímu systému 

Vašeho Volva, které budete moci ovládat 

pomocí svého chytrého telefonu, iPadu® 

nebo příslušenství, jako jsou chytré hodinky 

či náramky. Tento systém Vám umožní na-

příklad ještě před jízdou vyhřát nebo naopak 

ochladit interiér vozu, zamknout či odem-

knout dveře Vašeho vozu, zkontrolovat stav 

Vašeho vozidla nebo odeslat cíl Vaší příští 

jízdy přímo do navigačního systému Sensus. 

Systém Sensus jsme po všech stránkách 

navrhli tak, abychom Vám s jeho pomocí 

usnadnili každodenní život a zpříjemnili Vám 

každý okamžik, který ve svém Volvu strávíte.

Některé z výše popsaných technologií Sensus nemusejí být dostupné pro všechny modely Volvo. Bližší informace o konkrétních specifi -

kacích pro jednotlivé modely, varianty a úrovně výbavy najdete na stránkách VOLVOCARS.CZ nebo se můžete obrátit na svého autorizova-

ného dealera Volvo.
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„S technologiemi IntelliSafe, které Vám za jízdy poskytnou
podporu, se pro Vás řízení stane pohodovou záležitostí.“

Asistenti, kteří Vám
pomohou cestovat bezpečně.

IntelliSafe je název pro naše intuitivní 

a inteligentní technologie, jejichž smyslem 

je podporovat Vás při řízení, pomáhat Vám 

předcházet dopravním nehodám a chránit 

Vás v případě, kdy ke kolizi přece jen dojde. 

Tyto inovativní technologie současně hrají 

zásadní roli v realizaci naší vize, na základě 

které by počínaje rokem 2020 neměl v no-

vých vozech Volvo nikdo zemřít a ani by zde 

neměl být nikdo vážně zraněn.

Srdcem sady IntelliSafe je systém City Sa-

fety. Tento systém funguje jako druhý řidič, 

který se pro Vás rozhlíží a v případě potřeby, 

například pokud vůz před Vámi náhle prudce 

zpomalí nebo zastaví, Vám pomůže předejít 

hrozícímu nárazu. Abychom Vám zajistili 

potřebnou podporu také za jízdy vysokou 

rychlostí, zahrnují naše inovace v oblasti 

předcházení kolizím také technologii, která 

dokáže rozpoznat nebezpečnou situaci před 

Vámi a upozorní Vás na ni. Pokud na varová-

ní přiměřeně nereagujete, tento systém sám 

aktivně zasáhne, aby Vám pomohl předejít 

kolizi nebo alespoň zmírnit její dopad. 

Tato technologie umí kromě jiných vozidel 

identifi kovat také chodce, cyklisty, a u někte-

rých modelů Volvo dokonce i velká zvířata 

před Vámi. U nových modelů funguje tento 

systém také za tmy.

S technologiemi IntelliSafe, které Vám za 

jízdy poskytnou podporu, se pro Vás řízení 

stane mnohem příjemnější záležitostí. 

Pokud by měl Váš vůz tendenci neúmyslně 

opustit daný jízdní pruh, přispěchají Vám na 

pomoc Upozornění na vybočení z jízdního 

pruhu a Systém udržení vozidla v jízdním 

pruhu. Velkou úlevu od stresu přináší náš 

nový Asistent pro jízdu v kolonách a semi-

autonomní řízení Pilot Assist II, které Vám 

umožní vychutnávat si plynulou a bezsta-

rostnou jízdu po dálnici. Smyslem těchto 

systémů je pomoci Vám pohodlně sledovat 

dopravní tok a prostřednictvím jemné regu-

lace řízení udržet Váš vůz v požadovaném 

jízdním pruhu.

Dále je zde Systém ochrany proti ne-

úmyslnému sjetí z vozovky, se kterým si 

automobilka Volvo připsala další světové 

prvenství a který Vám adekvátním zásahem 

do řízení a případně i brzděním pomůže 

předejít neúmyslnému opuštění vozovky. 

Mezi další užitečné bezpečnostní tech-

nologie patří Systém kontroly pozornosti 

řidiče, který může poznat, že jste unavení 

nebo nepozorní, a v takovém případě Vám 

doporučí dát si přestávku, zatímco Vás Sys-

tém detekce dopravního značení informuje 

o rychlostním omezení na dané silnici.

Pokud možnosti svého vozu rozšíříte 

o sadu IntelliSafe Surround, jejíž součástí 

je systém BLIS™ (Informační systém moni-

torující mrtvý úhel), budete si na dálnicích 

užívat sebejistější jízdu, protože budete 

vědět o každém vozidle, které se k Vám 

blíží z boku. A při couvání jistě oceníte 

Systém varování před křížením cesty jiným 

vozidlem, který sleduje pohyb ostatních 

účastníků provozu za zádí Vašeho Volva.

Prostřednictvím technologií IntelliSafe Vás 

bude Vaše Volvo podporovat na každé 

cestě. Vše, co potřebujete, je držet ruce na 

volantu a užívat si jízdu.

Některé z výše popsaných technologií IntelliSafe nemusejí být dostupné pro všechny modely Volvo. Bližší informace o konkrétních 

specifi kacích pro jednotlivé modely, varianty a úrovně výbavy najdete na stránkách VOLVOCARS.CZ nebo se můžete obrátit na svého 

autorizovaného dealera Volvo.
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„Vyvážená kombinace síly a efektivity znamená,
že Vám každý hnací agregát Volvo poskytne dostatek výkonu

dle potřeby při nízké spotřebě paliva a emisích.“

Užívejte si více,
spotřebujte méně.

Díky vyvážené kombinaci výkonu a efektivi-

ty Vám každý hnací agregát Volvo poskytne 

dostatek výkonu dle potřeby při nízké spo-

třebě paliva a nižších emisích. Toho jsme 

dosáhli pomocí naší přelomové technologie 

Drive-E stojící za každým z naší nabídky 

benzinových, naftových a plug-in hybridních 

pohonných ústrojí, které se mohou pochlu-

bit silným výkonem i hospodárností.

Takové motory nám umožnila vytvořit naše 

vášeň pro hledání nových a lepších řešení. 

Například motor D5 v nových modelech 

Volvo S90, V90 a XC90 zahrnuje funkci 

PowerPulse, která je dalším ze světových 

prvenství automobilky Volvo. Ta ihned 

po stlačení plynového pedálu aktivuje 

turbodmychadlo, aby měl vůz již od rozjezdu 

a při jízdě nízkou rychlostí k dispozici 

okamžitý nárůst zrychlení. Technologie, jako 

je tato, umožňují kompaktním čtyřválcovým 

motorům disponovat silou mnohem 

větších agregátů, což pro řidiče znamená 

dokonalou kombinaci výkonu a efektivity.

Naše turbodmychadly přeplňované a lehké 

hnací agregáty s nízkým vnitřním třením jsme 

spojili se šestistupňovou nebo osmistupňo-

vou převodovkou Geartronic™ nové gene-

race, díky níž dochází k minimálním ztrátám 

hnací síly a k maximalizaci přenosu výkonu.

Pokud chcete jet opravdu ekologicky, stačí 

zvolit režim Eco, a Vaše Volvo změní kalibraci 

pohonného ústrojí za účelem dosažení co 

nejnižší spotřeby paliva a co nejnižších emisí. 

V režimu plachtění – jízdy setrvačnou rychlos-

tí – dojde po uvolnění plynového pedálu při 

jízdě rychlostí nad 65 km/h k odpojení moto-

ru od automatické převodovky, což znamená, 

že nedochází k brzdění motorem.

S našimi naftovými motory vybavenými 

průkopnickou technologií vstřikování i-ART 

si budete užívat tichou a hladkou jízdu. Díky 

přesnému odměřování té správné dávky 

paliva pro každý z válců přispívá techno-

logie i-ART k plynulému chodu motoru 

s menší spotřebou paliva a s nižšími emise-

mi. Nejlepší na tom je, že díky schopnosti 

učit se a proces vstřikování paliva stále 

optimalizovat bude tato technologie praco-

vat požadovaným způsobem po celou dobu 

životnosti vozidla.

Pro ty, kdo si chtějí užívat to nejlepší ze 

světa výkonu i hospodárnosti, jsou zde 

naše vysoce výkonné plug-in hybridní agre-

gáty Twin Engine, které nabízejí vzrušující 

jízdu při minimální produkci emisí CO
2
.

Kombinace vysoce výkonného benzino-

vého nebo naftového motoru se silným 

elektromotorem nabízí působivou hnací 

sílu a výkon při překvapivě nízké spotřebě 

paliva. Benzinový nebo naftový motor po-

hání přední nápravu, zatímco elektromotor 

zajišťuje hnací sílu pro zadní kola, přičemž 

s ním vůz dokáže okamžitě zrychlit, a navíc 

má dle potřeby k dispozici pohon všech 

kol. Pokud se rozhodnete využívat jen 

elektromotor, získáte tichý vůz s nulo-

vou lokální produkcí emisí a s dojezdem 

40 až 50 km, což je ideální vzdálenost 

pro každodenní dojíždění.

Ve společnosti Volvo Cars se snažíme 

zlepšit Vaše životy již nyní pomocí tech-

nologií budoucnosti. Program Drive-E 

představuje spojení vyspělých technologií 

společně přispívajících k vytvoření lepšího 

světa, ve kterém si budete užívat lepší jízdní 

vlastnosti svého vozu.

Některé z výše popsaných technologií Drive-E nemusejí být dostupné pro všechny modely Volvo. Bližší informace o konkrétních specifi -

kacích pro jednotlivé modely, varianty a úrovně výbavy najdete na stránkách VOLVOCARS.CZ nebo se můžete obrátit na svého autorizova-

ného dealera Volvo.
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Půvab kreativity. Harmonické spojení
elegance a moderních technologií.

Při navrhování naší nové limuzíny bylo naším 

hlavním cílem vytvořit vůz, který by zcela 

změnil představu o automobilovém luxusu. 

Výsledkem je nové Volvo S90, ve kterém se 

harmonicky prolíná to nejlepší ze skandi-

návského designu s těmi nejvyspělejšími 

technologiemi, abyste si mohli každý den 

dopřávat jízdní zážitek v dokonale a do detailu 

vyladěném voze. Jedná se o nové pojetí luxu-

su. O luxus ve skandinávském stylu.

Ať si ho prohlížíte z jakéhokoliv úhlu, nové 

Volvo S90 na Vás udělá dojem svou ele-

gancí a silným charakterem. Krátké převisy, 

dlouhý rozvor náprav a nízká střešní linie 

společně vytvářejí úžasně fungující celek, 

který zaujme svou elegancí a vypovídá 

o sofi stikované povaze tohoto vozu. Na zá-

kladě stejné designové fi lozofi e byla navr-

žena i kabina, která na Vás mocně zapůsobí 

nejen svým komfortem a nejmodernějšími 

technologiemi, ale také precizně zpracova-

nými materiály, jako jsou perforovaná jemná 

kůže Nappa, švédský křišťál nebo březové 

dřevo Flame Birch.

Elegance, řemeslný um a vyspělé tech-

nologie. To jsou pilíře, na kterých Volvo 

S90 stojí.

Emise CO
2
 v g/km: 44–165, Spotřeba paliva v l/100 km: 1,9–7,2

Vaše Volvo S90 je dostupné v různých motorizacích a úrovních výbavy. 

VÍCE INFORMACÍ O VOLVU S90 NAJDETE NA STRÁNKÁCH VOLVOCARS.CZ.

NOVÉ VOLVO S90

NOVÉ VOLVO S90  |  08



Nová podoba všestrannosti.
Stvořeno pro Váš aktivní životní styl.

Volvo V90 jsme stvořili pro ty, kteří potřebují 

praktický vůz, ale nehodlají přistupovat na 

sebemenší kompromisy v oblasti elegan-

ce a sofi stikovanosti. Tento vůz od čistě 

vedených dynamických linií exteriéru až po 

prostornou a světlem zalitou kabinu předsta-

vuje harmonické spojení atraktivního vzhledu 

a praktických funkcí pro každý den.

Bez ohledu na to, zda jej obdivujete zvenku, 

nebo se kocháte jeho interiérem, vždy narazí-

te na to nejlepší ze skandinávského designu. 

Jeho působivé křivky evokují spolehlivost 

a sílu, zatímco mu nespočet precizních detailů 

dodává na výrazné eleganci. Toto atraktivní 

kombi, jež má styl, se stane vozem, který 

budete řídit s hrdostí.

Na pohled pěkná a komfortní kabina bude 

Vás i Vaši posádku hýčkat na každé z Vašich 

cest. Luxusní atmosféru skandinávského 

interiéru, který je tvořen zručně opracova-

nými vybranými materiály, můžete umocnit 

prostřednictvím panoramatické střechy 

dostupné na přání, která interiéru dodá ještě 

větší vzdušnost.

Volvo V90 je ztělesněním všeho, co jsme se 

naučili. Jedná se o nové kombi Volvo stvořené 

pro každý den.

Emise CO
2
 v g/km: 47–169, spotřeba paliva v l/100 km: 2,1–7,4

Vaše Volvo V90 je dostupné v různých motorizacích a úrovních výbavy. 

VÍCE INFORMACÍ O VOLVU S90 NAJDETE NA STRÁNKÁCH VOLVOCARS.CZ.

NOVÉ VOLVO V90

Modelová řada Volvo



Dobrodružství bez hranic

Volvo V90 Cross Country je vůz, na který 

se můžete spolehnout za každého počasí 

na každém povrchu. Je to stylové, elegantní 

a robustní kombi, které vyniká jedinečným 

designem a mistrovským řemeslným zpraco-

váním. Volvo V90 Cross Country je vybaveno 

inovativními technologiemi, které mají jeden 

cíl – usnadnit Vám život – a jednu zásadu – 

musí být snadno ovladatelné. Zvýšený a skvě-

le odpružený podvozek Vám zaručí hladkou 

jízdu na cestě za jakýmkoliv dobrodružstvím. 

Volvo V90 Cross Country Vám nabízí bezpeč-

né útočiště bez ohledu na počasí. Prostorná, 

skvěle prosvětlená kabina je vyrobena z nej-

kvalitnějších materiálů a s péčí a pozorností 

typickými pro švédské řemeslné zpracování, 

které Vám na každém kilometru Vaší cesty 

nabídne to nejlepší ze švédského pojetí 

luxusu. Volvo V90 Cross Country je navrženo 

tak, aby každá zkušenost byla dobrodružstvím, 

jako prostor, kde se můžete v pohodlí uvolnit 

a kde Vám cestou pomáhají technologie, 

které Vám usnadňují život.

Emise CO
2
 v g/km: 134–176, spotřeba paliva v l/100 km: 5,1–7,7

Vaše Volvo V90 Cross Country je dostupné v různých motorizacích a úrovních výbavy. 

VÍCE INFORMACÍ O VOLVU V90 NAJDETE NA STRÁNKÁCH VOLVOCARS.CZ.

Volvo V90 Cross Country
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Seznamte se s naší představou luxusu.

Nové Volvo XC90 pro Vás bude představovat 

místo, kde se příjemně uvolníte, kde budete 

mít dostatek prostoru pro své myšlenky a kde 

bude Vaše cestování probíhat v komfort-

ním prostředí první třídy. Kde se nadčaso-

vě půvabný skandinávský design snoubí 

s vyspělými konstrukčními řešeními. Kde se 

kvalitní materiály stanou potěchou pro Vaše 

smysly a kde budete na každé cestě hýčkáni 

mimořádným komfortem. Kde Vás budou 

technologie stvořené pro lidi neustále udržo-

vat ve spojení se světem a pomohou Vám mít 

situaci pevně v rukou.

Bez ohledu na to, zda Vás čeká daleká cesta 

po dálnici, nebo si klestíte cestu městskou 

dopravou, Vám naše intuitivní technologie na 

podporu řidiče usnadní jízdu, kterou si naplno 

užijete. V kabině, jež navzdory své bohaté 

výbavě tvořené luxusními materiály v prvotříd-

ním řemeslném zpracování působí jednoduše 

elegantním dojmem, se budete cítit neuvěři-

telně příjemně. Luxusní a uklidňující atmo-

sféra interiéru bude působit na všechny Vaše 

smysly, ať budete cestovat na kterémkoliv ze 

sedmi sedadel.

Protože Volvo XC90 nezapře svou SUV pod-

statu, i přes vkusně elegantní vzhled z něho 

vyzařuje energická povaha a sebejistota. 

Volvo XC90 představuje dokonalé ztělesnění 

naší představy o luxusním voze 21. století.

Emise CO
2
 v g/km: 49–186, spotřeba paliva v l/100 km: 2,1–8,0

Vaše Volvo XC90 je dostupné v různých motorizacích a úrovních výbavy. 

VÍCE INFORMACÍ O VOLVU S90 NAJDETE NA STRÁNKÁCH VOLVOCARS.CZ.

NOVÉ VOLVO XC90
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Pro řidiče, kteří se rádi
vracejí domů tou delší cestou.

Volvo S60 je autem, díky němuž se budete 

cítit výjimečně. Jedná se o vůz, který vnese 

do Vašeho života nový druh potěšení, komfortu 

a půvabu. Největší radost Vám bude dělat 

úžasný jízdní zážitek, díky němuž si budete čas 

strávený ve Vašem Volvu S60 skutečně užívat.

Bez ohledu na to, zda ho budete používat pro 

nezbytné dojíždění, nebo v něm budete jezdit 

jen pro ten pocit, Volvo S60 se Vám stane 

perfektním společníkem.

Volvo S60 je zevnitř i zvenku ztělesněním 

toho nejlepšího ze skandinávského desig-

nu. Při nastoupení se Vám naskytne pohled 

na elegantní a vkusný interiér tvořený 

atraktivní kombinací moderních materiálů 

a tradičního řemeslného umění. Pokud jde 

o exteriér, svými sebejistými křivkami dává 

model S60 jasně najevo, s kým mají ostatní 

na silnici tu čest.

Pokaždé, když sjedete pohledem od výrazné 

sebevědomé masky chladiče svého Volva 

S60 až k jeho integrovaným koncovkám 

výfuku, budete hledat důvod, proč usednout 

za jeho volant.

Emise CO
2
 v g/km: 96–161, spotřeba paliva v l/100 km: 3,7–6,9

Vaše Volvo S60 je dostupné v různých motorizacích a úrovních výbavy. 

VÍCE INFORMACÍ O VOLVU S90 NAJDETE NA STRÁNKÁCH VOLVOCARS.CZ.

VOLVO S60

Modelová řada Volvo



Jedinečné spojení robustního 
vzhledu, mimořádných 

schopností a smělého postoje.

Jedná se o vůz, který nabízí unikátní 

kombinaci karoserie navržené ve stylu kupé 

a houževnatosti, díky níž za každého počasí 

doveze dobrodružně založené řidiče, kamkoliv 

je cesta povede.

Se svým vyšším podvozkem, robustním 

designem a všestrannými schopnostmi 

Vám pomůže čelit nepřízni počasí a odha-

lovat Vámi neprozkoumané kraje. Všechny 

milovníky řízení jistě potěší, že schopnost 

tohoto vozu vyrovnat se s hrbolatými silnicemi 

a lesními cestami není vykoupena kompromi-

sy na vzrušujícím sportovním jízdním zážitku: 

se Systémem kontroly trakce v zatáčkách 

Vám Volvo S60 Cross Country dopřeje čirou 

radost z jízdy i na klikatých venkovských 

silničkách.

Po usednutí do vozu Vás obejmou výrazně 

tvarovaná sportovní sedadla, která Vás budou 

při projíždění ostrých zatáček pevně držet na 

místě, zatímco Vaše posádka si bude užívat 

pohodlí příjemné a důmyslně navržené ka-

biny nabízející celou řadu praktických funkcí. 

Pokud hledáte vůz, který by nejen vynikal 

v davu svou atraktivitou, ale současně se Vám 

stal za všech jízdních podmínek perfektním 

společníkem, je Volvo S60 Cross Country tou 

správnou volbou.

Emise CO
2
 v g/km: 111–168, spotřeba paliva v l/100 km: 4,2–7,4

Vaše Volvo S60 Cross Country je dostupné v různých motorizacích a úrovních výbavy. 

VÍCE INFORMACÍ O VOLVU S90 NAJDETE NA STRÁNKÁCH VOLVOCARS.CZ.

VOLVO S60 CROSS COUNTRY

VOLVO S60 CROSS COUNTRY  |  20



Proč byste se měli vzdát vzrušení 
z jízdy jen proto, že potřebujete 

velký zavazadlový prostor? 

Volvo V60 představuje harmonicky vyváženou 

kombinaci dynamiky, stylovosti a chytrých 

praktických řešení. Při jízdě po klikatých sil-

ničkách Vám bude dělat radost citlivá odezva 

dokonale vyváženého podvozku, zatímco 

během dlouhých cest si budete užívat pří-

jemný komfort, díky němuž budete Vy i Vaše 

posádka po hodinách jízdy vystupovat z vozu 

jako znovuzrození. Abyste si mohli užívat poho-

dovou jízdu, kdy máte vše pod kontrolou, bude 

Vám k dispozici celá řada našich podpůrných 

technologií.

Dynamická povaha Volva V60 se odráží 

i v jeho vzhledu. Svalnaté ramenní partie, 

výrazná příď, elegantní střešní linie ve stylu 

kupé a mocně tvarovaná záď s charakteris-

tickými koncovými světly, to vše Vám zajistí, 

že za žádných okolností nesplynete s davem. 

Krásně působící interiér, který je mistrovským 

kouskem skandinávského designu, vytváří 

osvěžující prostředí, ve kterém se budete cítit 

nadmíru příjemně.

Volvo V60 je stvořeno pro Váš reálný život bez 

ohledu na to, co přináší. Je to vůz, který má 

potenciál zvednout Vám každý den náladu.

Emise CO
2
 v g/km: 48–163, spotřeba paliva v l/100 km: 1,8–7,0

Vaše Volvo V60 je dostupné v různých motorizacích a úrovních výbavy. 

VÍCE INFORMACÍ O VOLVU S90 NAJDETE NA STRÁNKÁCH VOLVOCARS.CZ.

VOLVO V60

Modelová řada Volvo



Dobrodruh, který je tím,
co slibuje.

Volvo V60 Cross Country je sportovní 

kombi s povahou crossoveru, v němž se 

zcela novým způsobem snoubí dynamika 

a praktičnost spolu se schopností nabíd-

nout vzrušující jízdní zážitek a vyrovnat se 

s výzvami, které jsou spojeny s cestami 

za dobrodružstvím. Díky svému zvýše-

nému podvozku, který si hravě poradí 

s nezpevněnými cestami, Vám Volvo V60 

Cross Country dá vše, co svým vzhledem 

slibuje: vypořádá se skutečně se všemi 

typy cest a s každým počasím, přičemž 

lze jeho schopnosti dále rozšířit poho-

nem všech kol.

Protože se toto kombi cítí jako ryba ve vodě 

na hladké dálnici i na hrbolaté štěrkové 

cestě, je přímo stvořeno pro všechny, kteří 

se neomezují na pouhé mluvení o dobro-

družství, ale snaží se jím skutečně žít. Pro ně 

je schopnost jízdy v nepříznivých podmín-

kách a možnost čas od času opustit hladké 

silnice, po kterých se cestuje bez problémů, 

zásadním požadavkem. Pro všechny, kdo 

potřebují houževnatého partnera, který něco 

vydrží, vypadá stylově a zároveň nemusí 

přistupovat na kompromisy s ohledem na 

své schopnosti a všestrannost, bude Volvo 

V60 Cross Country nedocenitelné.

Emise CO
2
 v g/km: 110–168, spotřeba paliva v l/100 km: 4,2–7,4

Vaše Volvo V60 Cross Country je dostupné v různých motorizacích a úrovních výbavy. 

VÍCE INFORMACÍ O VOLVU S90 NAJDETE NA STRÁNKÁCH VOLVOCARS.CZ.

VOLVO V60 CROSS COUNTRY

Modelová řada Volvo



Seznamte se s SUV,
které se skvěle řídí.

Volvo XC60 exceluje bez ohledu na to, 

zda s ním projíždíte ulicemi města, nebo 

s ním zdoláváte náročné venkovské cesty. 

S tímto vozem do Vašeho života vstoupí 

více potěšení z jízdy, komfortu a půvabu. 

Jedná se o vůz, v němž se snoubí vytříbená 

elegance a inovace značky Volvo s funkce-

mi a postojem SUV.

Při pohledu zvenku zaujme Volvo XC60 ne-

jen svým typicky skandinávským designem, 

ze kterého vyzařují elegance a sebejistota, 

ale i robustním postojem, který napovídá, 

že se jedná o vůz připravený na cokoliv. Aby 

mohl tento model dostát svému vizuálnímu 

příslibu, je vybaven citlivě reagujícím podvoz-

kem, který Vám dodá pocit naprosté kontroly.

Velkorysá světlá výška a na přání dostupný 

pohon všech kol Vám poskytnou svobodu 

vyrazit, kamkoliv si budete přát, bez ohledu 

na to, jak moc náročná je Vaše cesta nebo 

jak nepříznivé jsou okolní podmínky.

Uvnitř Volva XC60 Vám udělá radost zvý-

šená jízdní pozice a uklidňující atmosféra 

vkusně řešeného interiéru, ve kterém se 

budete cítit příjemně a který Vám poskytne 

pocit naprosté kontroly nad situací.

Dynamické, luxusní a vybavené schopnost-

mi zdolat i ty nejnáročnější výzvy je Volvo 

XC60 vozem, který rozšíří Vaše cestova-

telské možnosti a podpoří Vás, kdykoliv to 

budete potřebovat.

Emise CO
2
 v g/km: 117–179, spotřeba paliva v l/100 km: 4,5–7,7

Vaše Volvo XC60 je dostupné v různých motorizacích a úrovních výbavy. 

VÍCE INFORMACÍ O VOLVU S90 NAJDETE NA STRÁNKÁCH VOLVOCARS.CZ.

VOLVO XC60
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Volvo, které nezapře svou DNA. Stvořeno pro život.

Volvo V40 bude svým designem dokonale 

souznít s Vaší jedinečnou osobností, protože 

se jedná o vůz, který zdaleka přesahuje 

hranice všednosti. Volvo V40 Vám bude každý 

den dělat radost svými čistými elegantními 

křivkami i silným sportovním charakterem.

Důvod je prostý – je to Volvo. Při navrhování 

Volva V40 jsme zužitkovali veškeré své zna-

losti a díky tomu vznikl vůz, který se perfektně 

hodí do města a hladce se přizpůsobí i těm, 

jejichž životy na něj budou klást větší nároky. 

Přes jeho kompaktní rozměry a hbitý charak-

ter se v něm budete cítit jako v mnohem vět-

ším autě. Jeho široké ramenní linie pozvolna 

stoupají od LED čelních světlometů v novém 

charakteristickém provedení až k zadním 

dveřím, což Volvu V40 dodává na silném 

a odhodlaném vzhledu. Kabina plná krásných 

materiálů Vám nabídne komfort a příjemně 

prosvětlenou atmosféru. 

Volvo V40 jsme navrhli, abychom Vám mohli 

nabídnout agilní jízdu při zachování elegant-

ního vzhledu. Vůz ztělesňující vše, co od 

Volva očekáváte, v provedení, které perfektně 

vyhovuje jízdám po městě i cestování za jeho 

hranice.

Emise CO
2
 v g/km: 89–137, spotřeba paliva v l/100 km: 3,4–5,9

Vaše Volvo V40 je dostupné v různých motorizacích a úrovních výbavy. 

VÍCE INFORMACÍ O VOLVU S90 NAJDETE NA STRÁNKÁCH VOLVOCARS.CZ.

VOLVO V40

Modelová řada Volvo



Připraveno na dobrodružství.

Volvo V40 Cross Country Vám nabízí ještě 

větší potenciál pro zdolávání nových dobro-

družství a zábavnou jízdu, což oceníte, přede-

vším pokud Vás hlas srdce inspiruje k hledání 

těch méně frekventovaných cest. Jedná se 

o vůz, který bude svými praktickými vlastnost-

mi souznít s Vaším aktivním životním stylem. 

Nejenže Vám poskytne dostatek dynamiky, 

abyste si užili skutečně zábavnou jízdu, ale 

při jeho atraktivním vzhledu budete mít navíc 

jistotu, že nikdy nesplynete s davem.

Stylové robustní designové prvky a křivky, 

velká kola a nové charakteristické světlomety 

prozrazují, že se jedná o vůz stvořený pro 

outdoorové aktivity.

Vyšší jízdní pozice a optimálně řešený podvo-

zek za jízdy splní to, co tento vůz slibuje svým 

houževnatým vzhledem: získáte v něm agilního 

a expresivního partnera, se kterým si budete 

užívat jízdu bez ohledu na to, jakou cestou Vás 

Vaše touha po dobrodružství povede.

Přes robustní vzhled a schopnost jízdy po ne-

zpevněných cestách najdete uvnitř Volva V40 

Cross Country elegantně zařízené a komfort-

ní zázemí. Výrazný dvoubarevný design interi-

éru, prvotřídní materiály a na přání dostupná 

panoramatická střecha zde vytvářejí skutečně 

vytříbené prostředí. Jestliže hledáte perfekt-

ního společníka pro svá dobrodružství, Volvo 

V40 Cross Country je zde pro Vás.

Emise CO
2
 v g/km: 99–149, spotřeba paliva v l/100 km: 3,8–6,4

Vaše Volvo V40 Cross Country je dostupné v různých motorizacích a úrovních výbavy. 

VÍCE INFORMACÍ O VOLVU S90 NAJDETE NA STRÁNKÁCH VOLVOCARS.CZ.

VOLVO V40 CROSS COUNTRY
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Stvořeno pro Váš život.

Vytvořte si Volvo, které bude perfektně 

souznít s Vaším životem díky doplňkům 

a příslušenstvím navrženým pro Vás 

a Váš vůz.

Naše stylové příslušenství, kola a kom-

pletní sady pro stylové provedení exteriéru 

perfektně ladí se vzhledem Vašeho Volva, 

kterému v závislosti na Vašich představách 

pomohou dodat na luxusnějším, sportovněj-

ším nebo robustnějším charakteru.

Abychom podpořili Váš jedinečný životní 

styl a uspokojili Vaše praktické potřeby, za-

hrnuje naše řada příslušenství také širokou 

škálu chytrých a elegantních řešení. Mezi 

ně patří například náš pohodlný držák na 

iPad®, osobité kryty klíčů a inovativní pří-

slušenství pro převážení nákladu, díky nimž 

bude Vaše Volvo dokonale souznít s Vaším 

způsobem života. V neposlední řadě je zde 

naše nová generace dětských bezpečnost-

ních sedaček Volvo, které Vašim dětem i na 

těch nejdelších cestách zajistí mimořádné 

bezpečí a komfort.

Pokud dáte přednost originálnímu příslu-

šenství Volvo, budete mít jistotu, že splňuje 

naše přísné požadavky na design, funkci 

a bezpečnost. Volba je na Vás.

Milujeme, když jste šťastní. Když máte 

radost z toho, že jsou věci jednodušší, 

než jste očekávali, nebo z toho, že jde 

vše rychleji a lépe. Se zakoupením vozu 

Volvo si zároveň zajistíte ten nejjednodušší 

způsob vlastnictví automobilu. Financování, 

pojištění, servisní prohlídky, výměna pneu-

matik, čištění – všechny tyto aspekty, které 

vlastnictví osobního vozidla obnáší a které 

Vám asi nebudou připadat právě zajímavé, 

jsou přesně tím, co Vám s radostí usnadní-

me. Váš autorizovaný dealer Volvo Vám vždy 

nabízí celou řadu jednoduše dostupných 

servisních služeb právě proto, že jde o Vás 

a o to, abychom Vám zajistili provozování 

Vašeho vozu co možná bez starostí.

To je však jen začátek. Vzhledem k na-

šemu unikátnímu švédskému přístupu 

nakloněnému inovacím neustále vymýšlíme 

způsoby, jak Vám usnadnit život. Například 

náš nový způsob práce v týmech, obdobný 

jako v závodních pit stopech, který budeme 

postupně zavádět ve všech autorizovaných 

servisech Volvo po celém světě. Díky této 

službě, kterou nazýváme Osobní servis 

Volvo, budou Vaše návštěvy servisu kratší 

a příjemnější. V budoucnosti bude námi 

nabízený servis ještě jednodušší.

ZAKOUPENÍ & VLASTNICTVÍ

• Záruky

• Financování

• Leasing

• Pojištění

• Servisní smlouva

• Webové stránky My Volvo

ÚDRŽBA & SERVIS

• Originální servis Volvo

• Půjčovna vozů

• Profesionální péče o vozy Volvo

• Pneuservis

V PŘÍPADĚ PORUCHY NEBO NEHODY

• Asistenční služba Volvo

• Opravy

• Výměna skel Volvo

• Opravy karoserie Volvo

• Údržba klimatizace

Dosud nejméně komplikovaný způsob, jak vlastnit vůz.

VÍCE INFORMACÍ O NAŠEM PŘÍSLUŠENSTVÍ NALEZNETE NA STRÁNKÁCH 

ACCESSORIES.VOLVOCARS.COM/CS-CZ.

VÍCE LIFESTYLOVÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ NAJDETE NA STRÁNKÁCH

COLLECTION.VOLVOCARS.COM.

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRÁNKÁCH VOLVOCARS.CZ.
Některé z výše uvedeného příslušenství nemusí být dostupné pro všechny modely Volvo. Pokud hledáte příslušenství pro své konkrétní Volvo, obraťte se prosím na svého autorizovaného dealera nebo navštivte stránky

ACCESSORIES.VOLVOCARS.COM/CS-CZ.

PŘÍSLUŠENSTVÍ VOLVO

Výkonné vozy pro každý den, 
nejen pro sluncem zalité neděle.

VOLVO S60 A V60 POLESTAR

Polestar je v první řadě o řízení a naší 

jednoznačnou prioritou bylo vždy dosažení 

optimální ovladatelnosti. Bez ohledu na to, 

zda stavíme vozy pro závodní trať, nebo pro 

běžný provoz, vždy usilujeme o to, aby mezi 

jejich přednosti patřily předvídatelné reakce, 

optimální vyváženost a výborná ovladatelnost. 

Se závodní dráhou i s otevřenou silnicí je 

spojena celá řada specifi ckých výzev, k jejichž 

úspěšnému překonání jsou podmínkou 

optimální jízdní vlastnosti. Díky nim získá řidič 

pocit mimořádné jistoty bez ohledu na povrch 

nebo účel jízdy. Všechna řešení Polestar byla 

vyvinuta pro lidi, jako jsme my – pro řidiče, 

kteří chtějí mít nad svým vozem plnou kontro-

lu. Jinými slovy pro ty, kterým na řízení záleží.

VOZY POLESTAR SE PYŠNÍ SKVĚLÝMI 

JÍZDNÍMI PARAMETRY

Motor: T6 AWD Polestar 2,0litrový řadový 

čtyřválec, benzinový s přeplňováním kompre-

sorem a turbodmychadlem

Převodovka: Osmistupňová automatická 

převodovka Geartronic™

Výkon: 270 kW (367 koní)

Max. točivý moment: 470 Nm

Zrychlení z 0 na 100 km/h: 4,7 s

Max. rychlost: 250 km/h

VOZY POLESTAR JSOU K DOSTÁNÍ 

EXKLUZIVNĚ V DEALERSTVÍCH:

Auto Průhonice: V Oblouku 731, 

252 43  Průhonice

Federal Cars Liberec: Doubská 424, 

463 12  Liberec 23

Auto Palace Brno: Řípská 22, 

627 00  Brno

Mach Motors: Na Dlouhé louce 1730, 

370 11 České Budějovice

OPTIMALIZACE VÝKONU POLESTAR

Pro dosažení ještě lepšího jízdního zážitku 

stačí jen malá aktualizace softwaru Polestar 

Performance a budete si ve svém Volvu užívat 

zcela nový jízdní zážitek. Zlepšení výkonu se 

nejvíce projevuje ve středním rozsahu otáček 

motoru, který je při aktivní jízdě nejzásadnější 

a samozřejmě i nejvyužívanější. Toto zvýšení 

výkonu oceníte například při předjíždění nebo 

při zrychlování v situaci, kdy se chcete zařadit 

mezi další vozy na vytížené dálnici. Optima-

lizace výkonu Polestar Performance také 

znamená, že Váš vůz bude obecně reagovat 

rychleji a přesněji na Vaše podněty, čímž do-

jde ke zlepšení jeho ovladatelnosti a zvýšení 

jeho bezpečnosti.

DOPLŇKY POLESTAR PERFORMANCE 

PARTS

Za vším se skrývá vášeň, vášeň pro řízení. Ta 

vedla k vytvoření nové řady doplňků Polestar 

Performance Parts, která vznikla ve spolu-

práci se závodní stájí Cyan Racing. Zkuše-

nosti z motosportu v ní byly přetvořeny do 

komponentů, které změní už tak skvělé jízdní 

vlastnosti automobilů Volvo v nezapomenu-

telný jízdní zážitek. Díly Polestar Performance 

Parts pro interiér i exteriér dodají Vašemu 

Volvu novou dynamiku a sportovní vzhled. Díly 

jsou dostupné pro modely Volvo XC60, V60, 

S60 a V40.
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