
Integrované nášlapy. Tyto nášlapy sladěné s barvou vozu 
nezastávají jen praktickou funkci, ale zároveň vkusně doplňují 
elegantní design Vašeho Volva XC60. K dispozici ve stříbrném 
provedení Matte Silver nebo v šedém provedení Iron Stone.

32 975,- Kč

Odnímatelné tažné zařízení. Toto speciálně navržené 
tažné zařízení lze snadno instalovat i demontovat. Aby nic 
nenarušovalo pěkný vzhled Vašeho Volva, zakrývá otvor 
pro tažné zařízení barevně i tvarově sladěný kryt. 

25 305,- Kč

Střešní box „Space Design“.  Tento nový, moderní, 
exkluzivní a aerodynamicky tvarovaný střešní box s možností 
otevírání z obou stran je dostupný ve dvou velikostech: 320 litrů 
nebo 430 litrů.

20 610,- Kč / 23 760,- Kč

RSE - Zábavní multimediální systém pro cestující 
na zadních sedadlech. Se dvěma 8" dotykovými displeji, 
dvěma integrovanými DVD přehrávači, bezdrátovými sluchátky 
a možností připojení téměř jakéhokoliv externího mediálního 
přehrávače Vás bude tento systém bavit celé hodiny. 

47 350,- Kč

Navigační systém Sensus. Hledejte si své vlastní cesty 
online s připojením prostřednictvím našich cloudových 
aplikací, které Vás navedou k nejbližším bodům zájmu nebo 
Vám najdou vhodné parkovací místo. Cíl lze zadat přes hlasové 
ovládání nebo ho lze připravit předem a odeslat z Vašeho PC či 
mobilního telefonu. Aktualizace jsou v ceně.

34 640,- Kč

Dětské bezpečnostní sedačky.  Naše nová generace 
dětských bezpečnostních sedaček určená pro cestování dětí 
ve věku 1 roku - 6 let v poloze otočené proti směru jízdy, nabízí 
prvotřídní ochranu a vynikající komfort. Mimo to jsou sedačky 
Volvo čalouněny elegantním měkkým materiálem Wooltextile 
(80% vlny), který harmonicky ladí s designem interiéru.

9 999,- Kč

Kompletní letní kola. Kola z lehké slitiny Candor, 8x20", 
výbrusy v provedení Diamond Cut/matně černá Matte Black 
nebo matně šedá Iron Stone. Čtyři kompletní kola tvořená Volvo 
disky a pneumatikami Pirelli Scorpion Zero Asimmetrico.

74 040,- Kč

Přední kamera s výhledem do slepého úhlu. Nestresujte 
se při vyjíždění ze stísněných ulic s omezeným výhledem. Tato 
kamera Vám díky zornému poli s rozsahem 180° umožňuje 
nahlédnout i „za roh“. 

18 760,- Kč

Sada pro stylové provedení exteriéru. Tato sada zahrnující ochranný rám předního nárazníku a ozdobný kryt zadního 
nárazníku se dvěma integrovanými koncovkami výfuku podtrhuje houževnatý vzhled a dynamickou eleganci Vašeho Volva XC60. 
Toto příslušenství je dostupné ve stříbrném provedení Matte Silver a v šedém provedení Iron Stone. 

18 250,- Kč

Příslušenství

VÍCE INFORMACÍ O NAŠEM PŘÍSLUŠENSTVÍ 

NALEZNETE NA STRÁNKÁCH 

ACCESSORIES.VOLVOCARS.COM

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. 

Polestar. Software Polestar Performance nové generace 
přináší zcela nový jízdní zážitek. Prostřednictvím této technologie 
dojde k optimalizaci pěti klíčových oblastí vozu, díky čemuž 
se jako řidič dočkáte dokonalejší jízdní dynamiky a rychlejší 
a mnohem přesnější odezvy vozu. To vše při zachování 
deklarované spotřeby paliva a původní záruky Volvo.

27 990,- Kč


