
PŘEDSTAVUJEME VÁM  
NOVÉ VOLVO V60



Automobilku Volvo Cars již déle než 60 let žene kupředu přání vyrábět vozy 
kombi, které obohatí životy lidí. Přesně tatáž vize stojí za vznikem nového 
Volva V60. Je to vůz, jehož moderní skandinávský design a důraz na inovace Vám 
umožní žít život podle svých představ. Nové Volvo V60 pro Vás bude znamenat 
mnohem více než jen harmonickou součást Vašeho aktivního životního stylu. 
Pomůže Vám vytěžit maximum z každé chvilky, kterou s ním strávíte. 

Elegance, sportovní charakter, prostornost a všestranné zaměření: vítá Vás nová 
generace vozů kombi od Volva. Vítá Vás nové Volvo V60.

NOVÉ VOLVO V60.

STVOŘENO PRO CELÉ 
GENERACE.



OBJEVTE LUXUS SKRYTÝ 
V PROSTORNOSTI  

A PRAKTICKÉM CHARAKTERU.
Nové Volvo V60 jsme navrhli tak, aby se stalo důležitým prostředníkem 
při naplňování potřeb Vašeho životního stylu. Chytrá, praktická řešení, která 
se snoubí s dynamickou elegancí, Vám pomohou dosáhnout jakéhokoliv cíle. 
Zavazadlový prostor nabízí v rámci dané třídy špičkovou kapacitu, přičemž se 
dokáže přizpůsobit nákladu, který potřebujete převézt. Nespornou výhodou 
jsou elektricky ovladatelné dveře zavazadlového prostoru, které Vám usnadní 
nakládání a vykládání. Každodenní starosti Vám usnadní chytré detaily, jako 
jsou integrovaný háček na nákupní tašku, skrytý úložný prostor a opěradla 
zadních sedadel, která lze sklopit pouhým stisknutím tlačítka.



SEBEJISTÝ 
SKANDINÁVSKÝ DESIGN.

Čisté linie a účelná forma, které definují design nového Volva V60, představují 
zosobnění toho nejlepšího ze skandinávského designu. Dynamický, elegantní 
a propracovaný, zkrátka sebejistý.



Prostorný, stylový a krásný interiér nového Volva V60 je místem, kde se budete 
kochat každým detailem.



MOMENT, KTERÝ SI VÁS PODMANÍ.

Spotřeba paliva a emise CO2 nového Volva V60: od 2,1 l / 100 km do 7,6 l / 100 km a od 49 g/km do 174 g/km. 
BLIŽŠÍ INFORMACE O NOVÉM VOLVU V60 NAJDETE NA STRÁNK ÁCH VOLVOCARS.CZ.

Od prvního okamžiku, kdy usednete za volant nového Volva V60 a zavřete 
za sebou dveře, Vám bude jasné, že byl tento vůz stvořen pro Vaše potěšení 
z jízdy. 

Jeho dynamický jízdní charakter Vás bude inspirovat svým sebejistým chováním, 
které je podpořeno vyspělým podvozkem. Poskytne Vám perfektně vyváženou 
kombinaci úzkého sepětí se silnicí a komfortu. 

Ke skvělému jízdnímu zážitku bezesporu přispěje nekompromisní efektivita 
našich motorů Drive-E. Jestliže si vyberete náš agregát T8 nebo T6 Twin Engine 
AWD s plug-in hybridní technologií (bude k dispozici v průběhu roku 2018), 
radost Vám budou dělat vysoký výkon a kultivovaný chod, který se přizpůsobí 
Vašim požadavkům v daném okamžiku.

S Asistentem pro jízdu v kolonách a semiautonomním řízením Pilot Assist II  
získáte skvělého pomocníka, který Vám pomůže řídit plynule a intuitivně, 
od rozjezdu až po jízdu dálniční rychlostí. Díky tomu Vám nové Volvo V60 
poskytne mimořádný komfort na dálnici i ve městě, zatímco na Vašich oblíbených 
venkovských silničkách Vám nabídne vzrušující jízdu.



LIDSKÝ ROZMĚR.

Usilujeme o to, aby Vám vozy Volvo usnadnily a zpříjemnily život. Proto jsme 
vytvořili intuitivní zázemí řidiče s možností hlasového ovládání (zatím ne v ČJ), 
které umožňuje komunikovat s vozem a současně se plně věnovat dění na silnici. 

Mimoto jsme Vám chtěli umožnit vychutnávat si za jízdy hudbu, kterou milujete. 
Ve spolupráci s renomovanými audio specialisty ze společností Bowers & Wilkins 
a Harman Kardon jsme vytvořili pro nové Volvo V60 ten nejlepší palubní audio 
systém.

Naší další inovací je systém Volvo On Call, který Váš vůz spojí se světem kolem  
Vás  a poskytne Vám přístup k celé řadě funkcí, jež Vám ušetří čas. Volvo On 
Call se stane Vaším osobním asistentem, jehož smyslem je usnadnit Vám život 
a pomoci Vám vytěžit z každého jeho okamžiku to nejlepší.

BLIŽŠÍ INFORMACE O NOVÉM VOLVU V60 NAJDETE NA STR ÁNK ÁCH VOLVOCARS.CZ.



KDYŽ INOVUJEME, 
NA PRVNÍM MÍSTĚ 

U NÁS NESTOJÍ VŮZ.
Přiznáváme se, že nás fascinujete Vy. Myslíme na Vás a mluvíme o Vás od rána 
do večera. Přemítáme o všech aspektech Vašeho života – o vzestupech a pádech, 
radostech a zklamáních, Vašich potřebách, požadavcích, frustracích a nadějích – to 
vše nás zajímá. 

Proto při našich inovacích myslíme na to, aby měl každý detail, od designu 
přes nabízené služby až po ten nejmenší šroubek, pro Vás smysl. Budete z toho mít 
prospěch? Je to užitečné?

Veškerý čas, který věnujeme přemýšlení o Vašem životě, nám umožňuje dělat dobré 
věci. Možná jste ještě nezaslechli, že v souladu s naší vizí by počínaje rokem 2020 
neměl v žádném novém voze Volvo nikdo utrpět smrtelné, a dokonce ani vážné 
zranění. Zdá se Vám to jako pěkná myšlenka? Nejen to, jedná se o zcela realistické 
a dosažitelné předsevzetí.

Víme, že téměř v každém ohledu žijete bohatým a smysluplným životem. Říkáme 
téměř, protože je zde komodita, které máte podle všeho nedostatek. Tou je čas. 
Proto jsme se rozhodli od roku 2025 vybavit každé nové Volvo technologiemi,  
jež jsou natolik chytré, že Vám každoročně vrátí zpět celý týden kvalitně 
stráveného času. Se získanými 168 hodinami si můžete dělat, cokoliv se Vám zlíbí.

Dále si uvědomujeme, že Vám není lhostejná budoucnost naší planety. Proto Vám 
naše technologie Drive-E umožní jezdit ve Vašem voze ekologicky, aniž byste 
museli přistupovat na kompromisy v oblasti výkonu. Kromě toho víme, že chcete 
být ve spojení se světem kolem Vás. O to se postará naše uživatelské rozhraní 
Sensus. Jsme si vědomi, že chcete mít vše pod kontrolou. Nejenže mají naše 
technologie IntelliSafe potenciál zachránit Vám život, ale současně přispějí k tomu, 
aby pro Vás bylo řízení skutečně zábavným zážitkem. 

A v neposlední řadě víme, že se zajímáte o automaticky řízená auta. Proto každý 
den podnikáme další kroky na naší cestě za vytvořením bezpečného a příjemného 
jízdního zážitku v autonomně řízeném voze. Totéž se týká i plně elektrických 
pohonných agregátů. A také chytrých služeb. 

S radostí ujdeme další pořádný kus cesty, jen abychom Vám mohli poskytnout to, 
po čem toužíte.

Vy jste tím důvodem, proč inovujeme.
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Upozornění: Z důvodu možných změn technických parametrů provedených v době tisku tohoto dokumentu nemusí některé z informací 
uvedených v této brožuře odpovídat skutečnosti. Některé zde popsané nebo zobrazené vybavení může být dostupné pouze za příplatek 
nebo již nemusí být v nabídce. Před objednáním vozu si prosím vyžádejte od svého autorizovaného dealera Volvo Cars aktuální informace. 
Výrobce si vyhrazuje právo provádět kdykoliv bez předchozího upozornění změny v cenách, barvách, materiálech, technických údajích 
a modelech.


