
Kryt předního nárazníku. Pokud chcete upozornit na svůj smysl pro dobrodružství 
zdůrazněním robustního XC charakteru Vašeho SUV Volvo, vsaďte na tento kryt nárazníku, 
který se skvěle doplňuje s ostatním příslušenstvím pro stylové provedení exteriéru. 
K dispozici v matně stříbrném provedení Matte Silver nebo v šedém provedení Iron Stone. 

Zadní dekorativní kryt nárazníku se dvěma integrovanými koncovkami výfuku. 
Impozantní zádi Vašeho SUV Volvo dodá na rozhodnějším charakteru zadní dekorativní kryt se 
dvěma integrovanými koncovkami výfuku, který je k dispozici v matně stříbrném provedení Matte 
Silver nebo v šedém provedení Iron Stone. Dvě chromované koncovky výfuku z nerezové oceli, 
které jsou integrovány po stranách krytu, podtrhnou robustní vzhled Vašeho Volva XC60 Classic. 

Integrované prahové nášlapy. Tyto prahové nášlapy v barvě karoserie nejenže harmonicky ladí s elegantními 
křivkami Vašeho Volva XC60 Classic, ale zároveň představují praktické příslušenství, které Vám usnadní nastupování 
a vystupování z vozu. Mimo to je oceníte také při nakládání či vykládání věcí převážených na střeše. K dispozici v matně 
stříbrném provedení Matte Silver nebo v šedém provedení Iron Stone. 

20" kompletní kola Candor. Kompletní šestipaprsková kola 
z lehké slitiny s výrazným designem s diamantovým výbrusem 
Diamond Cut jsou k dispozici v matně černém provedení Matt 
Black nebo v šedém odstínu Iron Stone. Čtyři kompletní kola 
tvořená Volvo disky a pneumatikami 255/45 R20, Pirelli 
Scorpion Zero Asimmetrico.

Černé kryty vnějších zpětných zrcátek. Tyto atraktivní černé 
kryty vnějších zpětných zrcátek, které perfektně ladí s – na přání 
dostupnými – 20" koly v leskle černém provedení Glossy Black 
a s výbrusy v provedení Diamond Cut, stylovým způsobem 
podtrhnou osobitost i silnou povahu Vašeho Volva XC60 Classic.

Classic 
příslušenství

VÍCE INFORMACÍ O NAŠEM PŘÍSLUŠENSTVÍ 

NALEZNETE NA STRÁNKÁCH 

ACCESSORIES.VOLVOCARS.COM/CS-CZ

20" kompletní kola Talitha. Kompletní šestipaprsková kola 
z lehké slitiny s výrazným designem s diamantovým výbrusem 
Diamond Cut jsou k dispozici v leskle černém provedení 
Glossy Black, v matně šedém odstínu Matt Dark Grey nebo 
ve stříbrné barvě Silver Stone. Čtyři kompletní kola tvořená 
Volvo disky a pneumatikami 255/45 R20, Pirelli Scorpion Zero 
Asimmetrico.  

Sportovní pedály. Exkluzivní pedály z kartáčovaného 
hliníku, které jsou opatřeny protiskluzovými pryžovými proužky, 
pomohou v interiéru Vašeho Volva vytvořit skutečně sportovní 
atmosféru.

Sada Design 
Podtrhněte robustní charakter i dynamickou eleganci Vašeho Volva XC60 Classic a zdůrazněte jeho 

osobitost. Naše sada Design zahrnuje celou řadu unikátního stylového příslušenství, jako jsou přední kryt 

nárazníku, integrované prahové nášlapy a dekorativní kryt zadního nárazníku s integrovanými koncovkami 

výfuku. To vše je k dispozici v matně stříbrném provedení Matt Silver nebo v šedém odstínu Irone Stone.  



Bezpečnostní ocelová mříž. Tato bezpečnostní ocelová mříž ochrání Vaši posádku 
před nezajištěným nákladem v situaci, kdy budete muset prudce zabrzdit. Pokud mřížku 
nepotřebujete, lze ji pohodlně sklopit ke stropu.

Plastová podložka do zavazadlového prostoru. Naše plastová podložka navržená 
speciálně pro Vaše Volvo je opatřena protiskluzovým povrchem, který brání posunování nákladu 
po podlaze zavazadlového prostoru. Podložka zároveň chrání vlastní zavazadlový prostor 
před znečištěním.

Ochranná lišta nárazníku. Jedná se o praktickou samolepicí lištu, která Vám pomůže 
chránit nárazník Vašeho vozu při nakládání a vykládání zavazadlového prostoru. Tento 
ochranný doplněk v atraktivním provedení je nejen odolný, ale také esteticky sladěný 
s designem Vašeho Volva.

Zástěrky, přední a zadní kola. Ačkoliv je hlavním smyslem zástěrek chránit karoserii vozu 
před nečistotami a odlétajícími kamínky, ty naše navíc skvěle vypadají a harmonicky ladí 
s designem Vašeho Volva.

Střešní box „Space Design“. Náš exkluzivní moderní střešní box díky svému aerodynamickému designu klade minimální odpor vzduchu a lze jej otevřít z obou stran. Střešní box je k dispozici 
ve dvou velikostech, s kapacitou 320 nebo 430 litrů a o délce až 235 cm, přičemž si jej můžete objednat ve stříbrném odstínu Titan Silver nebo v černé barvě Black. 
Střešní nosiče (příčníky) s křídlovým profi lem. S pomocí střešních nosičů, které lze snadno instalovat přímo na střešní ližiny a na které lze jednoduše připevni střešní box nebo jiné příslušenství 
pro převážení nákladu, zvýšíte rychle a efektivně přepravní kapacitu svého vozu.
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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. 

Sada Adventure
Abychom Vám pomohli maximálně zúročit všestranné zaměření Vašeho Volva XC60 Classic, nabízíme Vám 

sadu praktického příslušenství, která zahrnuje ochrannou lištu zadního nárazníku, bezpečnostní ocelovou mříž, 

plastovou podložku do zavazadlového prostoru a zástěrky kol. Pokud vyznáváte aktivní životní styl, je pro Vás 

sada Adventure ideálním řešením. Navíc si můžete pořídit také naše aerodynamické nosiče nákladu (příčníky) 

a střešní box „Space Design“.


