


JSME  
VOLVO CARS.
Na první místo stavíme lidi.
Jsme Švédové. Pro skandinávské desig-
néry je vždy výchozím bodem osoba, 
pro kterou je daný produkt určen, a 
ptají se: „Čím bychom mohli přispět k 
lepšímu, jednoduššímu a pohodlněj-
šímu životu budoucího uživatele?“. 
Z této filosofie pokaždé vycházíme i 
my při navrhování našich vozů. Takže 
zatímco jiní výrobci začínají s technolo-
gií, do které se následně snaží zakom-
ponovat lidi, my se snažíme navrhovat 
naše vozy podle Vás. Rozumíme Vašim 
potřebám a využíváme naše technické 
znalosti k tomu, abychom Váš život 
udělali snazší, lepší, bezpečnější a krás-
nější. Forma následuje funkci a pokud 
je pro Vás při navrhování vozu prioritou 
číslo jedna člověk, dojdete k přirozeně 
krásnému výsledku. Myslíme na to, 
abyste se při pohledu na naše vozy – a 
při jejich používání – cítili skvěle, a to 
každý den. Naše filosofie zaměřená na 
člověka nás během naší 88leté tradice 

dovedla k mnoha inovacím. Tříbodové 
bezpečnostní pásy ve Vašem součas-
ném voze? Náš vynález z roku 1959. 
A nyní se soustředíme na to, abychom 
proměnili v realitu naši vizi vyrábět 
auta, která nebourají. Pokud jde o blíz-
kou budoucnost, je naším cílem, aby  
od roku 2020 nebyl v nových vo-
zech Volvo nikdo usmrcen ani vážně 
zraněn. Z probíhajícího vývoje máte 
samozřejmě prospěch již nyní ve svém 
současném voze Volvo. Mimo to jsme 
také přispěli ke snížení dopadu mo-
torismu na životní prostředí. V roce 
1976 jsme vyvinuli Lambda sondu, 
senzor monitorující výfukové plyny, 
který snižuje hladinu vyprodukova-
ných emisí a přispívá k vyššímu výko-
nu a úspornosti. Tato sonda stále tvoří 
součást všech benzínových motorů na 
celém světě. Inovace představují jádro 
automobilky Volvo Cars – což je dáno 
tím, odkud jsme.
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Pokud hledáte prémiové SUV, ve kterém 
se harmonicky doplňují elegance a 
schopnosti poradit s náročnými situace-
mi, Volvo XC60 je pro Vás tím pravým. 
Nehledě na to, zda potřebujete vyřídit 
své obchůzky ve městě nebo se chcete 
vydat vstříc dobrodružství mimo něj, 
toto je SUV, které Vás podpoří. Kromě 
praktické zvýšené jízdní pozice nabízí 
také schopnosti vypořádat se s každým 
počasím a celou řadu všestranně zaměře-
ných funkcí. A díky svému skandinávské-
mu designu z něj může být také vkusný 
společník na večerní cestě do opery.

Srdcem dynamického a přirozeného 
jízdního zážitku naší XC60 je skvělý pod-
vozek. Jsme velice hrdí na náš standardně 
nabízený podvozek Dynamic, prostřed-
nictvím kterého jsme dokázali umocnit 
citlivé reakce a vynikající ovladatelnost 
tohoto vozu. 

Po usazení za volant objevíte další 
skvělý doklad toho, že je skandinávský 
design stvořen pro lidi. Sedadla jsou silnou 
stránkou značky Volvo již od 70. let minu-
lého století, kdy jsme začali spolupracovat 
s experty na ergonomii na vytvoření tvaru 
sedadel, který by tělu zajistil takovou 
podporu, díky které by lidé vystupovali i 
po těch nejdelších cestách z vozu svěží a 
odpočatí. Ve Volvu XC60 jsme si tento 

standard komfortu nejen udrželi, ale 
zároveň jsme jej pozvedli na sportovnější 
úroveň, která lépe koresponduje s vozem 
určeným pro vášnivé řidiče. 

Dalším poznávacím znakem tohoto 
vozu je kvalitní zpracování. Výborně 
odvedená řemeslná práce se vždy pozná 
podle detailů. Volvo XC60 je vybave-
no nádherně stylovými integrovanými 
koncovkami výfuku, které jsou fyzickým 
i vizuálním prodloužením naší techno-
logicky vyspělé a vysoce efektivní nové 
generace motorů. 

Elegantní a dynamické SUV musí 
nutně dělat dojem. Se svými silnými ra-
meny a kapotou tvarovanou do V nepopře 
tento model své geny Volvo, které nese s 
patřičnou hrdostí. Široká maska chladiče 
budí dojem jakoby chtěla doslova hltat 
kilometry silnice před sebou a výrazném 
světlomety zase vypadají jakoby je ve 
vysoké rychlosti formoval kolem proudící 
vítr. Tyto dynamické designové křivky se 
úžasně doplňují s prvky zdůrazňujícími 
výšku a postoj modelu XC60: vpředu jsou 
to výrazná svisle uložená světla pro denní 
svícení a vzadu zase elegantní vertikální 
soustava světel, která se již stala klasickým 
poznávacím znakem značky Volvo.



„Jedná se o perfektní vůz pro náročné řidiče,
kteří hledají eleganci a současně i svobodu

– a to jak ve městě, tak i daleko za jeho hranicemi.“

VOLVO XC60

Poznejte SUV,  
které se skvěle řídí.

Váš životní styl Vám říká, že potřebujete 
SUV; Vaše srdce Vám zase našeptává, že 
chcete řídit stylový vůz, který je zaměřen 
na Vás i na jízdu po silnici. Pokud je toto 
Vaše dilema, stvořili jsme naše Volvo XC60 
jako to pravé řešení pro Vás. Jedná se o 
perfektní vůz pro náročné řidiče, kteří hle-
dají eleganci a svobodu – jak ve městě, tak 
daleko za jeho hranicemi. 

Abyste mohli ocenit prvotřídní ovladatel-
nost Volva XC60, musíte si vyzkoušet, jaké 
to je ho řídit. Díky podvozku, nejlepšímu v 
dané třídě, a Systému kontroly trakce, který 
Vám při projíždění zatáček zajistí ještě více 
zábavy, není XC60 tím typem SUV, které 
se řídí ztěžka jako nákladní vůz: toto SUV 
nabízí stejnou hbitost a dynamiku jako 
silniční vozy. 

Současně je zde jeho zvýšená jízdní pozice, 
díky níž získáte lepší přehled v husté měst-
ské dopravě, pro kterou jsou perfektní 
proporce XC60 dokonale vhodné. Mimo 
to Vás jistě uklidní, že je Vaše Volvo XC60 
stvořeno tak, aby pro něj nebyly problém ani 
opravdu nepříznivé jízdní podmínky.

volvo XC60





My Švédové bychom si rádi mysleli, že 
jsme příliš charakterní na to, abychom 

soudili věci podle jejich vzhledu.
Ale nejsme.

volvo XC60



„Nechal jsem se inspirovat řekou tekoucí 
poblíž mého domova,“ vysvětluje vedoucí pro 
design exteriéru Volva XC60, Steve Potter. 
„Voda zde teče přes kameny neuvěřitelně 
rychle. Naším cílem bylo vytvořit stejné 
vizuální pnutí a dojem neustálého pohybu, 
kdy se křivky vozu mění v závislosti na místě, 
odkud jej pozorujete – jakoby byl živý. Ve 
výsledku působí vůz velmi lidsky, organicky.“

Naše XC60 získalo inteligentnější 
a odhodlanější výraz, který napovídá, 
že se bude v ulicích města cítit stejně 

dobře jako na polní cestě. Design vozu se 
dočkal výrazných úprav, mezi které patří 
i celkové barevné sladění karoserie, což 
dodává našemu SUV městský šmrnc. 
Nové hlavní světlomety přidávají XC60 na 
soustředěnosti, rozhodnosti a výraznosti, 
zatímco intenzivní, vertikálně uložená denní 
světla byla posunuta do rohů tak, aby došlo 
k podtržení postoje vozu co do výšky i 
houževnatosti. 

Věrni skandinávské tradici jsme 
zdokonalovali každý sebemenší detail tak, 

aby nebyl výsledný efekt exteriéru vizuálně 
ničím rušen. Postarali jsme se o malé detaily, 
např. jsme ukryli trysky ostřikovačů pod 
kapotu, a důmyslně jsme zamaskovali vše, co 
by mohlo ubrat XC60 na eleganci a čistotě 
linií. Dalším nezaměnitelným designovým 
znakem Volvo jsou silné ramenní partie 
– a výrazná maska chladiče přepásaná 
klasickým diagonálním přepažením se 
znakem Volvo. Tyto prvky společně dávají 
jasně najevo, že je tento vůz hrdý na svou 
DNA Volvo.
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Kokpit Volva XC60 jsme stvořili pro Vás 
– řidiče. Usaďte se dovnitř a zažijte pocit 
totální kontroly nad vozem, kdy je i palubní 
deska jemně natočena směrem k Vám. Při 
navrhování přístrojové desky jsme se nechali 
inspirovat vysoce výkonnými motocykly a při-
šli jsme s nápadem umístit doprostřed jeden 
hlavní kruhový přístroj, který je lemován 
dvěma malými kruhovými ukazateli. Mimo to 
jsme se soustředili také na dokonalé vytva-
rování tříramenného volantu modelu XC60 , 
díky němuž budete jasně cítit propojení mezi 
Vaším vozem a silnicí. Ale ještě důležitější je, 
na čem sedíte. „Naše značka je proslulá svý-
mi sedadly,“ říká Stefan Sällqvist a dodává: 
„ta pro nás ve Volvo Cars představují další 
tradici, na kterou jsme hrdí. Naše sportovní 

sedadla vypadají fantasticky a věrna našemu 
nekompromisnímu závazku k ergonomické-
mu designu zároveň umožňují řidiči strávit 
hodiny na cestě, aniž by se cítil unavený. 
Tato sedadla Vám nabídnout též vynikající 
boční podporu od stehen až po ramena, 
díky čemuž v nich budete pevně usazeni i  
při velmi rychlém projíždění zatáček.“

Protože se jedná o vůz značky Volvo, na-
vrhli jsme sedadla tak, aby si jízdu užila také 
Vaše posádka. Všichni budou cestovat první 
třídou a díky integrovaným dvoustupňovým 
podsedákům budou usazeny ve správné 
poloze také děti starší 3–4 let, kterým tak 
zajistíte maximální bezpečí a komfort.

„Naše značka je proslulá svými sedadly 
– a ve Volvo Cars jsme na tuto tradici náležitě hrdí.”

Nyní již nebudete po přepnutí automatické 
převodovky Volva XC60 do režimu ručního 
řazení muset snímat ruce z volantu – teď 
Vám pro přeřazení stačí jen ťuknout do 
pádla řazení z nabídky volitelné výbavy. 
Tak budete mít situaci pevně v rukou a obě 
ruce na volantu. Tato pádla řazení dozajista 
oceníte také ve chvílích, kdy budete mít 
náladu na jízdu v rychlém tempu, při které 
si budete vychutnávat opravdu svižné 
řazení převodových stupňů.
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TA NEJLEPŠÍ MÍSTA  
NEBÝVAJÍ SNADNO DOSTUPNÁ.

Uvidíme se tam.

Ve Švédsku říkáme, že neexistuje něco 
jako špatné počasí, jen nevhodný oděv. 
Myslíme si, že toto úsloví lze vztáhnout i na 
vozidla. Naše vozy vždy navrhujeme tak, 
aby zahrnovaly nejmodernější technologie 
řízení, takže se můžete vydat prakticky 
kamkoliv bez ohledu na to, jaký povrch je 
pod koly Vašeho vozu a aniž byste museli 
řešit rozmary počasí. Myslete na naše vozy 

jako na kabát – na jeden z těch praktických 
a zároveň i stylových. Vyberte si variantu 
s pohonem všech kol a Vaše Volvo XC60 
nezaskočí žádné počasí ani neudržovaná 
vozovka. Asistent pro bezpečný sjezd 
prudkého svahu pozvedne schopnosti Volva 
XC60 na ještě vyšší úroveň a udělá z něj 
vůz, který zvládne vše, co mu cesta připraví. 
Jak na dálnici, tak na klikatých venkovských 

silničkách, všude zanechá dojem svou 
výkonností, dynamikou a sebejistotou. Mimo 
standardního podvozku Comfort je volitelně 
k dispozici také podvozek Touring, který 
jsme po tisících hodinách ladění dovedli k 
dokonalosti, která nabízí citlivé reakce a 
jízdní zážitek, kdy má řidiči situaci pevně v 
rukou. A pro maximálně sportovní jízdu je zde 
náš vyztužený podvozek Sport.

„Myslete na naše Volvo XC60 jako na kabát – 
na jeden z těch praktických a zároveň i stylových.“

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRÁNKÁCH VOLVOCARS.CZ

volvo XC60







„Systém Sensus je o vytvoření intuitivního spojení s  
Vaším vozem a o tom, abyste nebyli ani na cestách offline.“

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRÁNKÁCH VOLVOCARS.CZ
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Intuitivní způsob  
interakce s Vaším vozem.

Volvo Sensus představuje náš všezahrnující 
přístup, který Vás spojí nejen s Vaším vozem, 
ale i se světem kolem Vás. To znamená, že 
ani na cestách nemusíte být offline. Se sys-
témem Sensus Connect můžete proměnit 
sedmipalcový displej ve Vaší palubní desce v 
online informačně-zábavní centrum. Nejenže 
můžete surfovat po internetu, můžete si také 
stáhnout a používat aplikace jako jsou Rdio, 
Stitcher nebo TuneIn. Mimo to Vám Sensus 
Connect zprostředkuje přístup k základním 
online mapovým podkladům a funkcím pro 
navrhování tras a abyste mohli plně využívat 
výhody v podobě navigačních pokynů, 3D 
náhledů a navigačních aplikací, je zde také 
náš volitelný navigační systém Sensus. A 
pokud byste chtěli povznést konektivitu ve 
Vašem voze na ještě vyšší úroveň, je zde pro 
Vás Volvo On Call (v ČR od roku 2016). Tento 
systém Vám prostřednictvím integrované 

střešní antény zajistí internetové připojení 
v síti 3G, což znamená, že můžete ve voze 
vytvořit Wi-Fi hotspot pro všechna Vaše 
zařízení. Ve spojení s Online objednáváním 
servisu pak můžete objednávat svůj vůz do 
servisu přímo z pohodlí sedadla řidiče (v ČR 
cca od roku 2016).

Součástí systému Sensus je také posle-
chový zážitek té nejvyšší úrovně. Proto jsme 
pro Vás navrhli náš nejmodernější multi-
mediální systém Premium Sound Harman 
Kardon®. Zesilovač pro 12 vysoce kvalitních 
reproduktorů je vybaven technologií Dirac 
Live®, což je software pro zdokonalení zvuku 
zcela nové generace. Díky neuvěřitelně reali-
stickému zvuku a také vylepšené reprodukci 
basů nabízí tento systém nesrovnatelný 
akustický zážitek pro každého z cestujících, 
přičemž je k němu možné jednoduše připojit 
externí multimediální přehrávače.

Potěší Vás také náš digitální displej 
komunikačního rozhraní řidiče. Nejen, že 
Vám poskytne všechny informace, které 
potřebujete, aniž by Vás zaplavil spoustou 
nadbytečných dat, ale umožní Vám také 
vybrat si jeden ze tří režimů zobrazení – 
Elegance, Eco nebo Performance. Zvolený 
režim zobrazení se současně promítne i do 
vzhledu displeje středové konzoly. Fyzické 
ovládací prvky Volvo jako je např. naše le-
gendární plovoucí středová konzola s tlačítky 
klimatizace stylizovanými do tvaru figurky, 
jsou jen dalším dokladem toho, že je švédský 
design funkční a zároveň i krásný. Mimo to je 
zde také naše atraktivní podsvícená hlavice 
řadicí páky, která je k dispozici pro vybrané 
typy automatické převodovky. Tato za tmy 
decentně osvětlená řadicí páka dodá Vašim 
jízdám po setmění příjemnější atmosféru.



Konektivita s přidanou hodnotou. Systém 
Volvo On Call (pro ČR dostupný cca od roku 2016) 
Vás propojí s Vaším vozem i se světem kolem něj tak 
dokonale jako nikdy před tím. 

Srdce tohoto systému tvoří aplikace ve Vašem 
smartphonu, která Vám za všech okolností umožňuje 
kontrolovat stav Vašeho vozu a regulovat některé z 
jeho funkcí. To je velmi šikovné například pokud si 
chcete před nastoupením nechat vyhřát kabinu vozu. 
Abyste mohli být stále online, je součástí systému také 
vestavěný modem a slot vyhrazený pro SIM kartu. Volvo 
On Call Vám také zprostředkuje pomoc ve chvíli, kdy jí 
nejvíce oceníte. Pomocí tlačítka On Call umístěného 
v kabině si můžete v případě potřeby přivolat silniční 
asistenční službu. Pokud se ocitnete v tísni, stačí 
stisknout tlačítko SOS ve voze a budete okamžitě 
spojeni s týmem Volvo Car pro řešení nouzových 
situací. Abychom Vám mohli pomoci za všech 
okolností, zavoláme Vám v případě, že Váš vůz bude 
jevit známky havárie (např. aktivace airbagu), sami. 
Pokud nebudete na naše volání reagovat, pošleme do 
místa, kde se nacházíte, rychlou záchrannou službu.

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRÁNKÁCH 
VOLVOCARS.CZ





„Naší vizí je navrhovat auta, 
která by neměla havarovat.“

 

Intuitivní bezpečnost od Volva. 
Pro Vás a všechny kolem Vás.

Pro automobilku Volvo Cars představuje 
bezpečnost nezbytnou součást její DNA. Již 
v minulosti jsme světu představili některé z 
průkopnických životy zachraňujících tech-
nologií, mezi něž patří například tříbodové 
bezpečnostní pásy, které se pro lidstvo staly 
jednou z nejdůležitějších inovací. 

Ale naše ambice jsou vyšší. Naší vizí je 
navrhovat auta, která by neměla havarovat. 
Pokud jde o blízkou budoucnost, je naším 
cílem, aby od roku 2020 nebyl v nových vo-
zech Volvo nikdo usmrcen ani vážně zraněn. 

IntelliSafe je náš přístup, prostřednictvím 
kterého chceme vytvořit mnohem harmo-
ničtější vztah mezi auty a lidmi. Abychom 
dosáhli tohoto cíle, vybavili jsme Vaše Volvo 
celou řadou chytrých a intuitivních inovací 
zajišťujících bezpečnější jízdu. Aby toho 
nebylo málo, technologie IntelliSafe nechrání 
jen posádku ve voze, ale soustředí se také  
na lidi mimo vůz. Příkladem za všechny je 
technologie, která pomáhá rozpoznat  
chodce a cyklisty.

V rychlostech do 50 km/h sleduje 
náš systém City Safety, jehož smyslem je 
předcházet kolizím, situaci před vozem a 
pokud vyhodnotí, že hrozí nebezpečí nárazu 
do vozidla vpředu, začne automaticky brzdit. 
Abychom Vám poskytli ještě větší podporu i 

ve vyšších rychlostech, je zde pro Vás Systém 
upozornění na nebezpečí kolize s funkcí 
automatického brzdění plnou brzdnou silou, 
který Vás bez ohledu na to, zda je den či noc, 
upozorní vždy, když se přiblížíte k vozidlu před 
sebou natolik, že bude hrozit bezprostřední 
riziko nárazu. Během dne systém reaguje i 
na chodce, kteří Vám zkříží cestu, nebo na 
cyklisty jedoucí ve stejném směru jako Váš 
vůz. Pokud systém po spuštění výstrahy 
nezaznamená z Vaší strany žádnou odezvu, 
začne vůz automaticky brzdit, aby Vám 
pomohl předejít nárazu nebo alespoň zmírnit 
jeho dopad. 

V případě, že začne mít vůz tendence k 
vybočování z jízdního pruhu, zasáhne náš 
Systém varování při vybočení z pruhu, který 
Vás s předstihem zvukově varuje a mimo to 
je zde také Systém kontroly pozornosti řidiče, 
který Vás upozorní, že je dobré si dát pře-
stávku, protože Váš způsob řízení vykazuje 
známky únavy. 

Při každodenním dojíždění Vás budou 
podporovat také naše technologie IntelliSafe. 
Současně Vás bude Systém detekce do-
pravního značení (RSI) neustále informovat 
o maximální povolené rychlosti na daném 
úseku a o dalších důležitých dopravních 
značkách. Během jízdy v noci pro Vás 

pracuje Aktivní přepínání dálkových světel, 
které Vám vzhledem k neustále zapnutému 
dálkovému světlu zajistí optimální viditelnost, 
aniž by docházelo k oslňování ostatních 
účastníků provozu. Abyste se mohli při řízení 
trochu uvolnit, je zde náš Adaptivní tem-
pomat, jehož úkolem je udržovat zvolenou 
rychlost a vzdálenost od vozidla před Vámi. 
V pomalu plynoucí dopravě Vám pomůže 
udržovat předvolenou vzdálenost od vozu 
před Vámi náš Asistent pro jízdu v kolonách 
Queue Assist – a to od stání až do rychlosti 
30 km/h. Díky našemu systému BLIS bude-
te zavčasu informováni o vozidlech blížících 
se ze slepého úhlu, zatímco Vám Systém 
varování před křížením cesty jiným vozidlem 
usnadní couvání ven ze stísněných parkova-
cích míst z omezeným výhledem. 

A protože víme, že milujete řízení, zařadili 
jsme do našeho souboru IntelliSafe také ak-
tivní technologie jako je Elektronický systém 
řízení stability (ESC), který řidiči za všech 
okolností dopřává sebejistou jízdní stabilitu, 
aniž by bylo nutné obětovat potěšení z jízdy. 
Jednoduše Vám chceme poskytnout ten 
nejlidštější jízdní zážitek podle Vašich před-
stav. A také chceme chránit zdraví a životy lidí 
nejen uvnitř vozu, ale i v jeho okolí.

volvo XC60
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Světlo ve tmě. Noční jízdy se pro Vás stanou větším a 
bezpečnějším potěšením. Díky našemu Aktivnímu přepínání 
dálkových světel budou dálková světla stále zapnutá. Přepínání 
mezi dálkovým a potkávacím světlem se pro Vás stane minulostí, 
protože když potkáte jiný vůz, systém sám vykryje přesně 
takovou část světelného paprsku, aby dálkové světlo neoslňovalo 
druhého řidiče – zatímco Vy si budete dále užívat jízdu po výborně 
osvětlené silnici. Tato inteligentní technologie dokáže rozpoznat 
také chodce a cyklisty, jejichž oslňování také zabrání. Pokud 
vjedete do města, dálková světla se automaticky vypnout.

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRÁNKÁCH 
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Ve městě je Vám k dispozici systém City Safety, který 
Vám pomůže předejít nárazu v případě, že vozidlo před 
Vámi znenadání zastaví nebo zpomalí. Tento vyspělý 
systém z nabídky IntelliSafe pracující v rychlostech až 
do 50 km/h rozpozná riziko nárazu do jiného vozidla a 
v případě nutnosti začne automaticky brzdit – dopravní 
nehodě lze zcela zabránit, pokud je rozdíl v rychlostech 
obou vozidel až 15 km/h.

Protože nám záleží také na dalších účastnících 
silničního provozu, stará se náš Systém detekce 
chodců a cyklistů s funkcí automatického brzdění 
plnou brzdnou silou také o lidi vyskytující se v cestě 
Vašeho vozu a cyklisty jedoucí ve stejném směru. 
Pokud by hrozilo nebezpečí srážky některého z nich, 
začne vůz automaticky brzdit.

Úkolem našeho informačního systému o slepém úhlu  
BLIS fungujícího na základě technologie radarového  
senzoru je upozornit Vás na vozidla blížící se ze slepého  
úhlu v přilehlých jízdních pruzích. Díky tomuto opatření  
se významně sníží pravděpodobnost, že budete přejíždět 
do jiného jízdního pruhu ve chvíli, kdy to není bezpečné.

Při couvání ven z těsného parkovacího prostoru Vám 
bude nápomocný náš Systém varování před křížením 
cesty jiným vozidlem, který Vás upozorní na vozidla, 
která nemůžete vidět.

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRÁNKÁCH 
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„Náš závazek k výrobě výkonných vozů s nízkou spotřebou paliva 
pro Vás znamená brzké rozšíření naší kompletní řady motorů o novou 

generaci vysoce efektivních 2,0litrových čtyřválcových motorů.“

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRÁNKÁCH VOLVOCARS.CZ

Užívejte si více.  
Spotřebujte méně.

Drive-E není jen o nové generaci efektivních 
hnacích jednotek, ale také o našem kom-
plexním přístupu zaměřeném na ekologicky 
udržitelný motorismus. Přestože bereme 
náš závazek vyvíjet chytřejší a inovativní 
technologie snižující negativní dopad našich 
vozů na životní prostředí velice vážně, nikdy 
nezapomínáme ani na to, že by mělo být 
řízení vozu především zábavným a skvělým 
zážitkem. Stručně řečeno věříme, že pro 
dosažení hospodárné jízdy a nízkých emisí 
CO2 není nutné obětovat výkon a špičkovou 
ovladatelnost. 

Naše řada motorů Drive-E se skládá z vy-
soce efektivních 2,0litrových čtyřválcových 
benzínových a naftových motorů. Tyto lehké 
motory s přeplňováním a nízkým vnitřním 
třením jsme spojili s naší zbrusu novou 
automatickou osmistupňovou převodovkou 
Geartronic®, která zajišťuje optimální výkon 
při všech otáčkách motoru.

Vaše Volvo je vybaveno také funkcí ECO+, 
díky které je v závislosti na jízdním stylu 
možné snížit spotřebu paliva až o 5%. 
Funkce ECO+ optimalizuje nejen body 
řazení, ale také řízení motoru a odezvu plynu. 
Chod hnacího ústrojí je regulován také 
systémem Start/Stop a funkcí ECO-coast. 
Funkce ECO-coast po uvolnění pedálu plynu 
při rychlostech nad 65 km/h odpojí spojku 
a místo toho, aby docházelo k brzdění vozu 
motorem, které je doprovázenou spotřebou 
paliva, pojede Vaše Volvo na volnoběh, kdy 
bude využívat jen svou kinetickou energii.

Naše naftové motory Drive-E jsou vyba-
veny ještě dalšími technologiemi navrženými 
za účelem snížení spotřeby paliva a emisí. 
Díky přeplňování dvěma turbodmychadly a 
revoluční technologii vstřikování i-ART zajiš-
ťují tyto inteligentní motory citlivě reagující, 
čistý a efektivní výkon, protože je každý válec 
vybaven svým vlastním mikročipem a senzo-

rem tlaku, jejichž úkolem je vyměřit přesné 
množství potřebného paliva. Nejlepší na tom 
je, že zůstanou tyto vyspělé motory dokonale 
vyladěny i po letech používání.

Samozřejmostí je také splnění našeho 
závazku k udržování čistého prostředí v inte-
riéru. V rámci Systému zkvalitňování vzduchu 
v interiéru jsou všechny materiály použité 
v kabině Vašeho Volva alergenů prosté a 
neuvolňují se z nich škodlivé výpary. Součástí 
Systému zkvalitňování vzduchu v interiéru 
je také vysoce efektivní prachový a pylový 
filtr. Funkci této sady můžete rozšířit také o 
Systém čištění vzduchu intenzivní recirkulací. 
Tento systém využívá aktivní uhlíkový filtr 
redukující přítomnost škodlivých plynů a 
částeček v kabině, díky čemuž budete Vy i 
celá Vaše posádka dýchat čerstvý vzduch i 
ve znečištěných městských zónách.
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Volvo XC60 je k dispozici se širokou 
nabídkou přelomových benzínových 
a naftových motorů, které jsou 
navrženy na míru Vašim potřebám. 
Každý z nich Vám zajistí maximální 
potěšení z jízdy při nízké spotřebě 
paliva a mimořádně nízké produkci 
emisí CO2. 

Hraje pro Vás zásadní roli nízká spotřeba 
paliva? V tom případě je pro Vás 
vhodným řešením motor D3 o výkonu 
150 koní, jehož spotřeba je pouhých 
4,5 l/100 km, a který produkuje emise 
CO2 jen 117 g/km. Pokud dáváte 
přednost vysokému výkonu, bude 
Vám určitě vyhovovat náš motor D5 
se silou 220 koní a s pohonem všech 
kol, který produkuje 137 g emisí CO2. 
Naše nabídka benzínových motorů pak 
sahá od motoru T5 s výkonem 245 
koní až po náš vysoce efektivní agregát 
T6 s přeplňováním kompresorem a 
turbodmychadlem, jehož výkon 306 koní 
je provázen množstvím emisí CO2 163 g.
VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRÁNKÁCH 
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Která XC60 je o vás?
Blahopřejeme Vám k výběru Volva XC60. 
Již jste si zvolili motor, který odpovídá Vašim 
preferencím. A nyní Vám stačí jen vybrat si 
výbavu, která je Vám šita na míru. Abychom 
Vám rozhodování usnadnili, nabízíme Vám 

zde čtyři úrovně výbavy, které si podle nás 
zamilujete. Bez ohledu na to, zda byste chtěli 
mít veškerou výbavu nebo dáváte přednost 
sportovnímu vzhledu, zvenku i uvnitř, máme 
pro Vás to pravé řešení.

VOLVO OCEAN RACE EDITION
Tímto vybavením lze volitelně rozšířit úrovně výbavy  
Kinetic a Momentum. 
18" kola z lehké slitiny Portunus | Logo Volvo Ocean Race na předních sedadlech | Znak 
Volvo Ocean Race na předním nárazníku | Podlahové koberečky Volvo Ocean Race | Kožené 
čalounění sedadel v plachtěním inspirovaném sport-tech provedení | Kryt zavazadlového 
prostoru s vytištěnou mapou trasy závodu Volvo Ocean Race | Unikátní dekorativní obložení 
interiéru Volvo Ocean Race | Unikátní prošívání dveřních panelů | Lišty dveřních prahů Volvo 
Ocean Race | Speciální logo na úvodní stránce systému Sensus | Lesklé střešní ližiny | Logo 
na úvodní stránce digitálního displeje komunikačního rozhraní řidiče

R-DESIGN
Touto úrovní výbavy lze rozšířit úroveň výbavy Kinetic, Momentum 
nebo Summum. 
18" kola z lehké slitiny Ixion | Tříramenný volant potažený perforovanou kůží a dekorovaný 
kovovým znakem R-Design | Adaptivní digitální displej s režimem zobrazení R-Design | Dvojitá 
výrazná koncovka výfuku | Polstrování stropu Inscription v černém provedení Charcoal | LED 
světla pro denní svícení (R-Design) | Kůží potažená sportovní hlavice řadicí páky | Čalounění  
v kombinaci nubuck (textil)/kůže | Dekorativní obložení interiéru R-Design | Kryty vnějších 
zpětných zrcátek v barevném provedení Bright Silver metallic | Sportovní podvozek | Sportovní 
podlahové koberečky | Sportovní pedály | Sportovní sedadla | Prahové lišty z nerezové oceli s 
barevným logem R-Design s logem R-Design | Přední část masky vozu v unikátním provedení 
R-Design | Unikátní zadní difuzor v provedení R-Design
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XC60
Zahrnuje:
17" kola z lehké slitiny Segin | Tříbodové bezpečnostní pásy s upozorněním na nezapnuté pásy u všech 5 sedadel | Zadní sedadlo dělené v poměru 40/20/40 | Airbag na straně řidiče a 
spolujezdce | Vstup AUX | Černé střešní ližiny | Dekorativní obložení interiéru v černém provedení Charcoal | Systém City Safety | Systém kontroly trakce v zatáčkách (CTC) | Dvojitý držák 
nápojů, vpředu | Elektronický systém řízení stability (ESC) | Elektricky ovládaná parkovací brzda | Automatická klimatizace (ECC) s ventilačními průduchy v B sloupcích | 12 V zásuvka pro přední 
sedadla | Systém pro sjíždění prudkých svahů (AWD) | Seřizovač úrovně světelného paprsku světlometů | Osvětlené toaletní zrcátko na straně spolujezdce | Nafukovací clona (IC) | ISOFIX, zadní 
sedadla | LED DRL (světla pro denní svícení) | Kryt zavazadlového prostoru | Textilní čalounění Lomma | Ukazatel venkovní teploty | Systém ochrany při převrácení vozu (ROPS) | Systém řízení 
boční stability (RSC) | Dálkové centrální zamykání | Informačně-zábavní rozhraní Sensus s 5" barevným displejem ve středovém panelu a s audio systémem Performance s CD přehrávačem |  
Boční airbagy integrované v předních sedadlech | Palubní počítač | Sada pro opravu pneumatik | Systém ochrany proti hyperflexi krční páteře (WHIPS) integrovaný v předních sedadlech | 
Systém monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS) 

KINETIC
Zahrnuje základní úroveň výbavy rozšířenou o následující prvky:
Ovládací prvky audio systému na volantu | Tempomat | Osvětlené toaletní zrcátko na straně řidiče | Kůží potažená hlavice řadicí páky | Kůží potažený volant | Textilní podlahové koberečky

MOMENTUM
Zahrnuje úroveň výbavy Kinetic rozšířenou o následující prvky:
Bezrámové vnitřní zpětné zrcátko s automatickou změnou odrazivosti | Bluetooth® | Lesklé spodní lišty bočních oken | Čalounění Eriksberg v kombinaci textil/T-Tec | Audio systém High 
Performance | Kůží potažený volant se vsazením v hedvábně kovovém provedení Silk Metal | Kovový práh zavazadlového prostoru | Zadní parkovací asistent | Dešťový senzor | Sklopná vnější 
zpětná zrcátka s osvětlením nástupního prostoru | Dekorativní hliníkové obložení interiéru Shimmer Graphite | Ovládací prvky automatické klimatizace stylizované do tvaru figurky v provedení  
Uni decor

SUMMUM
Zahrnuje úroveň výbavy Momentum rozšířenou o následující prvky: 
18" kola z lehké slitiny Pan | Adaptivní digitální displej komunikačního rozhraní řidiče | Chromované spodní lišty dveří | Kožené čalounění | Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče s pamětí polohy 
sedadla a vnějších zpětných zrcátek | Zadní loketní opěrka s držáky nápojů a s úlož sným prostorem | Lesklé střešní ližiny | Digitální displej komunikačního rozhraní řidiče





Chtěli byste ještě více podtrhnout 
dynamickou osobitost Vašeho 
XC60? V tom případě je tu pro Vás 
R-Design s celou řadou funkcí, které 
dodají Vašemu Volvu na ještě větší 
sportovnosti a jedinečnosti. 

Avšak R-Design představuje 
mnohem více než jen kosmetickou 
záležitost – v duchu toho nejlepšího 
ze skandinávského designu zde forma 
následuje funkci. V provedení R-Design 
těží XC60 ze sportovního podvozku a 
více přímočarého charakteru řízení, což 
pro Vás znamená, že si svou cestu za 
dobrodružstvím ještě více užijete. 

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA  
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Kryty vnějších zpětných zrcátek ve stříbrném 
metalickém provedení a unikátní přední difuzor 
představují vkusnou připomínku výjimečnosti Vašeho 
vozu s úrovní výbavy R-Design.





Aby došlo k umocnění osobitosti a 
sportovního charakteru XC60, nabízí 
R-Design nádherně formovaná kola z lehké 
slitiny a unikátní kryty vnějších zpětných 
zrcátek ve stříbrném metalickém provedení. 
Vzadu podtrhuje dynamický charakter 
vozu difuzor beroucí inspiraci v motosportu, 
který je doplněn dvojitou koncovkou výfuku 
přispívající k elegantnímu vyznění exteriéru 
XC60. 

R-Design navazuje i na vybavení v interiéru,  
kde začíná sportovními sedadly s čalouněním  
v kombinaci textilního materiálu Nubuck a 
kůže, která nabízí zvýšenou boční podporu. 
Dále zahrnuje exkluzivní volant a sportovní 
pedály v provedení R-Design. Ke skvělé 
jízdní atmosféře ve znamení R-Design 
přispívá také kožená manžeta řadicí páky s 
kontrastním prošíváním, naše unikátní, do 
modra laděná, digitální přístrojová deska 
R-Design, nastavitelné LED osvětlení 
interiéru a atraktivní polstrování stropu 
Inscription v černém provedení Charcoal.

„Náš volitelně dostupný podvozek R-Design Sport  
byl snížen a zpevněn tak, aby nabízel lepší vlastnosti při  

projíždění zatáček – což znamená, že si budete užívat  
při řízení Vaší XC60 ještě více vzrušení.“
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„Skončit jako první, musíte cestu nejprve dokončit.“

Unikátní 18" kola Portunus v sedmipaprskovém provedení 
připomínajícím lopatky větrného mlýna. Tato kola podtrhují 
dojem, že je vůz kdykoliv připraven vyrazit na cestu. Dalším 
charakteristickým prvkem jsou znaky Volvo Ocean Race 
na předních blatnících: jedná se o další odkaz na skutečně 
speciální povahu tohoto vozu.

Kožené čalounění v provedení Charcoal je dekorováno 
unikátním oranžovým prošíváním a oranžově vyšitým 
nápisem Volvo Ocean Race.

Pokaždé, když budete nakládat nebo vykládat zavazadlový 
prostor svého Volva, vzbudí ve Vás kryt zavazadlového 
prostoru s mapou trasy závodu Volvo Ocean Race, touhu  
po dobrodružství.

POSTAVTE SE S NÁMI SKUTEČNÝM VÝZVÁM NA VOLVOOCEANRACE.COM
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Zažijte jednu z největších  
výzev pro člověka. 

V pohodlí Vašeho Volva.
Představte si nemilosrdných 70 000 km 
dlouhou cestu napříč oceánem, na které 
Vás po dobu devíti měsíců budou provázet 
10ti metrové vlny, divoké bouře s rychlostí 
větru 40 uzlů a neúprosné nepohodlí 24 
hodin denně. Život, kdy je člověk vydán 
na milost přírodním silám a je absolutně 
závislý na svých dovednostech, své 
výstroji a dalších členech posádky. Kdy 
musí čelit těm nejextrémnějším fyzickým 
a psychologickým situacím, ve kterých 
se prověřují lidské možnosti až na samé 
dno. A neustále se zmítá mezi nadějí a 
zoufalstvím s vědomím, že stačí jedna jediná 
chyba a celé roky příprav padnou během 
krátkého okamžiku vniveč. 

Předpokládáme, že se jedná o trochu 
jinou realitu, než je Váš každodenní život 
(pokud ovšem nejste členem některé z 

posádek lodí soutěžících v závodu Volvo 
Ocean Race). Dobrou zprávou pro Vás je, 
že existuje způsob, jak přenést kousek z 
tohoto impozantního závodu i do Vašeho 
běžného života – přestože se bude jednat 
o poněkud menší výzvy každodenního 
dojíždění, kdy se jen potřebujete dopravit  
z bodu A do bodu B. 

Na počest odvážných mužů a žen na 
palubě technologicky vysoce vyspělé lodi 
Volvo Ocean 65 jsme vytvořili edici Volvo 
XC60 Ocean Race – model, který se 
může pochlubit několika velmi unikátními 
designovými prvky odrážejícími atmosféru 
této výjimečné výzvy pro člověka. 

Tuto edici rozpoznáte na první pohled: 
speciálně navržená 18" kola Portunus 
(pojmenovaná po bohu přístavů), 
střešní ližiny a lemování oken v lesklém 

chromovaném provedení. V bezpečí na 
palubě Vašeho vozu budete Vy i Vaše 
posádka obklopeni pečlivě zpracovaným 
sport-tech interiérem, v němž naleznete 
detaily jako jsou např. kontrastní oranžové 
prošívání kůží čalouněných sedadel, 
unikátní dekorativní obložení interiéru 
Volvo Ocean Race, textilní koberečky 
Volvo Ocean Race a kryt zavazadlového 
prostoru s vytištěnou mapou trasy závodu. 
A v neposlední řadě se při každém 
nastartování vozu objeví na úvodní stránce 
středového displeje logo Volvo Ocean Race. 
Zatímco si bude vychutnávat schopnost 
svého Volva zajistit Vám komfortní jízdu 
na jakékoliv silnici a v jakémkoliv počasí, 
budete si současně připomínat jedno z 
nejnáročnějších dobrodružství na této 
planetě – cestu kolem ní.



Vámi zvolená barva laku má zásadní 
vliv na celkové vyznění vzhledu Vašeho 
Volva. Nicméně, bez ohledu na odstín, 
jaký si vyberte, bude Váš vůz působit 
luxusním a výrazným dojmem.

„Naše paleta barev je velmi skandinávská,“ 
prohlašuje Ebba Maria Thunberg, která 
nese zodpovědnost za barvy a materiály 
modelu XC60. „Pokud si prohlédnete 

nabídku našich barev, zjistíte, že jsou pro ni 
typické měkčí tóny mnohem více odrážející 
přirozené přírodní barvy kombinované s 
několika výraznými laky.“ Coby Švédové se 
naši designéři nechali inspirovat oceánem a 
oblohou, ale také pobřeží a tím, jak se během 
různých období mění efekt dopadajícího 
slunečního světla. Každý barevný odstín je 
unikátní, kvalitní a má své charisma.

614 Bílá Ice White
(K dispozici také pro R-Design)

707 Bílá Inscription Crystal White Pearl
(Třpytivá perleťová metalíza, která se v závislosti na světelných  

podmínkách a úhlu pohledu mění od jiskřivě bílého zabarvení až  
po lesklý odstín bílé s teplým žlutým tónováním.)

(K dispozici také pro R-Design a edici Volvo Ocean Race)

477 Tmavě stříbrná Inscription Electric Silver Metallic
(Třpytivá metalíza, jejíž odstín v závislosti na světelných podmínkách a úhlu 

pohledu od stříbrné až k modrému efektu.) 
(K dispozici také pro R-Design)

713 Modrá metalíza Power Blue
(K dispozici také pro R-Design)

492 Tmavě šedá Savile Grey Metallic 
(K dispozici také pro R-Design)

717 Černá Onyx Black Metallic 
(K dispozici také pro R-Design a edici Volvo Ocean Race)

712 Sytě hnědá Rich Java Metallic
(K dispozici také pro R-Design)

700 Bronzová Twilight Bronze Metallic

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRÁNKÁCH VOLVOCARS.CZ
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706 Modrá metalíza Ocean Blue II
(K dispozici pouze pro edici Volvo Ocean Race)

019 Černá Black Stone

711 Stříbrná Bright Silver Metallic 
(K dispozici také pro edici Volvo Ocean Race)

714 Šedá Osmium Grey Metallic 
(K dispozici také pro R-Design)

702 Tmavě červená Flamenco Red Pearl 612 Červená Passion Red 
(K dispozici pouze pro R-Design)

484 Béžová Seashell Metallic

467 Tmavě modrá  
Magic Blue Metallic

Upozornění: Vzhledem k tomu, že v tištěných nebo digitálních materiálech není možné přesně  
zachytit skutečný barevný odstín, požádejte prosím svého dealera, aby Vám ukázal vzorník.



Od výraznosti po decentnost, od elegantního 
po sportovní charakter, s koly dle Vašeho 
výběru můžete svému Volvu XC60 dodat 
unikátní efekt.

Chcete udělat velký dojem nebo dáváte přednost 
nenápadnému šarmu? Máte sportovního ducha 
nebo se Vám líbí spíše rafinovaný elegantní 
vzhled? Vyzkoušejte si v našem konfigurátoru 
různá kola a zjistěte, která z nich jsou pro  
Vás ta pravá.

Lesath 7,5 ×19"  
výřezy v provedení Diamond Cut/matně černá Matte Tech Black



Ixion II, 8 ×20" 
výřezy v provedení Diamond Cut/matně 

černá Matte Black
(R-Design)

Candor, 8 ×20"  
výřezy v provedení Diamond Cut/matně 

černá Matte Blackvýřezy v provedení 
Diamond Cut/matně šedá Matte Iron Stone

Inscription Avior 8 ×20" 
Stříbrná Silver Bright

Talitha, 8 ×20" 
výřezy v provedení Diamond Cut/ 

matně stříbrná Matte Silver Stone nebo 
výřezy v provedení Diamond Cut/ 
tmavě šedá Matte Dark Grey nebo 
výřezy v provedení Diamond Cut/ 

leskle černá Glossy Black

Freja, 8 ×18"  
výřezy v provedení Diamond Cut/ 

světle šedá Light Grey

Valder, 7,5 ×17" 
Stříbrná Silver 

Segin, 7,5 ×17" 
Stříbrná Silver

Ixion, 8 ×18" 
výřezy v provedení 

Diamond Cut/tmavě šedá 
Matte Dark Grey

(R-Design)

Pan, 7,5 ×18"  
Stříbrná Silver Bright

Leda, 7,5 ×18"
výřezy v provedení Diamond Cut/světle 

šedá Light Light Grey 
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VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRÁNKÁCH 
VOLVOCARS.CZ

Titania, 8 ×20" 
Diamond Cut/leskle černá Glossy Black



Vaše XC60 je vaším  
domovem, když jste na cestách.

Vtiskněte mu svou vlastní tvář.

volvo XC60

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRÁNKÁCH VOLVOCARS.CZ



Pokud si vyberete Volvo XC60, bude Vám 
již ve standardu dělat radost elegantně 
řešený interiér, v němž naleznete detaily 
z prvotřídních materiálů – od hedvábně 
kovového povrchu průduchů ventilace až po 
jemné čalounění dveřních sloupků. 

Naše nejnovější komfortní sedadla lze 
objednat s textilním čalouněním Lomma, s 
čalouněním Eriksberg v kombinaci 

 T-Tec/textil nebo v koženém provedení 
a naše nová sportovní sedadla nabízejí 
legendární komfort Volvo, přičemž Vás při 

rychlém projíždění zatáček udrží pevně ve 
Vaší jízdní poloze. Rozšiřte možnosti Vašeho 
vozu o vyhřívání tříramenného volantu a 
nechte si za chladných zimních dnů příjemně 
zahřát ruce. Je zde také snadno čitelná, 
analogová přístrojová deska nebo, pokud mu 
dáte přednost, náš inovativní digitální displej 
komunikačního rozhraní řidiče. 

Dále nabízíme také výbavu v provedení 
Inscription, která zahrnuje širokou škálu 
luxusního příslušenství, které můžete 
libovolně kombinovat tak, abyste získali 

vůz, který odráží Váš osobní vkus. Dřevěné 
dekorativní obložení Inscription Walnut 
vytváří na středovém panelu symetrický 
vzor ve tvaru V. Jedná se o detail, který patří 
mezi ty, jenž dodávají výbavě Inscription na 
rafinovanosti. Mezi další prvky z nabídky 
Inscription patří kůží potažená palubní deska 
a naše nové úžasné polstrování stropu v 
černém provedení Inscription Charcoal. 
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Dřevěné obložení  
Urbane Wood

Černé provedení Piano Black

Hliníkové obložení v barvě 
mědi Copper Dawn

Sedadlo Comfort

Sedadlo Sport R-Design

Hliníkové obložení  
Shimmer Graphite

Dřevěné obložení INSCRIPTION 
Linear Walnut Wood

OBLOŽENÍ INTERIÉRU

volvo XC60
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Textil/T-TechTextil Kůže R-Design kůže/ 
perforovaná kůže 

Jemná kůže 
Inscription

R-Design textil/
perforovaná kůže

Kůže Sport



„Naše kamera parkovacího asistenta s výhledem do  
slepého úhlu vpředu Vám při vyjíždění z míst s omezeným  

výhledem umožní „vidět za roh“.“

KAŽDÁ OSOBNOST JE UNIKÁTNÍ.

Ujistěte se, že Vaše Volvo 
odráží Vaši osobnost.

Nejzábavnější fází při kupování nového 
Volva je vybírání výbavy, která mu dodá na 
osobitosti. Svou tvář vtisknete svému Volvu 
výběrem příslušenství, které ladí s Vaším 
vkusem a souzní s Vaším životním stylem. 

Není moc běžných jízdních situací, které 
by byly tak náročné jako vyjíždění z úzkých 
uliček a křižovatek, kde má řidič často jen 
omezený výhled. V těchto chvílích Vám naše 
kamera parkovacího asistenta vpředu s vý-
hledem do slepého úhlu uleví od stresu. Díky 
svému zornému poli v rozsahu 180° na levou 
a pravou stranu před vozem Vám umožní 
rozhlížet se i „za roh“. Protože se obraz zachy-
cený kamerou promítá na sedmipalcový 
středový displej, víte přesně kdo nebo co se 
k Vám blíží. 

Stejnou práci pro Vás při couvání vykoná-
vá také naše kamera parkovacího asistenta 

vzadu. Tato kamera umístěná na víku kufru 
dramaticky zlepšuje Váš výhled na situaci 
za vozem. Vzhledem k tomu, že se obraz 
promítá na středový displej, máte při couvání 
přehled i o nízkých překážkách. Mimo to 
je zde také funkce přiblíženého náhledu, 
kterou můžete použít pro kontrolu připojení 
přívěsu na tažné zařízení. Užívat si situace, 
které Vás dříve děsily, je přece dobré.

Pro Vaše děti máme také tři dětské bez-
pečnostní sedačky testované a schválené 
přímo společností Volvo Cars.

Kojenci až do věku jednoho roku (nebo 
do hmotnosti 13 kg) mohou bezpečně 
cestovat v kojenecké sedačce otočené proti 
směru jízdy. Zvýšené boky sedačky poskytují 
ochranu v případě bočního nárazu a měkká 
opěrka hlavy a pětibodové pásy zas zajišťují 
správnou polohu dítěte. Součástí sedačky je 

také stříška stínící před slunečním zářením. 
Tato kojenecká sedačka se snadno přenáší 
a lze ji proto použít také jako nosítko.

Naše polohovatelná dětská sedačka je 
vhodná pro děti od devíti měsíců do šesti let 
(nebo od 9 do 25 kg). Sedačka se zajišťuje 
pomocí bezpečnostních pásů vozidla a lze ji 
snadno nastavit tak, aby dítěti poskytovala 
optimální komfort a bezpečí.

A v neposlední řadě je zde náš podsedák, 
který pomáhá zajistit děti o váze 15 – 36 kg  
v optimální výšce pro správné vedení bezpeč-
nostního pásu a odpovídající funkci zádrž-
ných systémů pro případ bočního nárazu. 
Opěrku hlavy a šířku lze snadno nastavit tak, 
aby se dítě cítilo co nejpohodlněji, a v případě, 
že chce dítě odpočívat, lze také lehce sklopit 
zádovou opěrku.

volvo XC60





Abyste podtrhli dynamické vyznění 
Vaší XC60, můžete ji vybavit naší 
Sadou pro stylové provedení 
exteriéru, která je dostupná v matně 
stříbrném Matte Silver nebo v matně 
šedém Iron Stone provedení.

Náš atraktivní přední ochranný kryt 
podběhu, v jehož metalickém povrchu 
se krásně odrážejí paprsky světla, dodá 
Vaší XC60 na ještě cílevědomějším 
vzhledu. Boční ochranné lišty prahů 
umocňují štíhlé proporce XC60 
připomínající kupé a současně vůz 
vizuálně propojují se silnicí. Zadní 
ochranný kryt podběhu s elegantně 
tvarovanou dvojitou integrovanou 
koncovkou výfuku silně podtrhuje 
dynamickou povahu modelu XC60. 

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE  
NA STRÁNKÁCH VOLVOCARS.CZ

Kola představují klenoty našich vozů. Naše úžasná 
20" kola z lehké slitiny Candor s výřezy v provedení 
Diamond Cut přispějí svým šestipaprskovým designem 
v matně černém Matte Black nebo v matně šedém 
Matte Iron Stone provedení k nepřehlédnutelně 
působivému vzhledu Vašeho vozu.





NABÍDKU NAŠEHO LIFESTYLOVÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ NALEZNETE NA  
STRÁNKÁCH COLLECTION.VOLVOCARS.COM

Bez ohledu na to, jak chcete trávit svůj 
volný čas, pro Vás máme bohatou nabídku 
příslušenství pro balení a nakládání. Náš 
aerodynamicky tvarovaný střešní box 
Space Design skvěle vypadá, je prostorný 
a může se pochlubit minimálním odporem 
vzduchu. Lze jej otevřít z obou stran a je 
k dispozici ve stříbrném provedení Titan 
Silver nebo v černé barvě, a to ve dvou 
velikostech: s objemem 320 nebo 430 litrů 
a s možností maximálního zatížení 75 kg. 



Pokud potřebujete převézt rozměrné spor-
tovní vybavení, budou pro Vás naše střešní 
nosiče nezbytností. Tyto aerodynamické 
hliníkové střešní nosiče se připevňují přímo 
na střešní ližiny Vašeho Volva XC60, přičemž 
nabízejí jednoduchý úchytný systém, který 
lze kombinovat s naším dalším příslušen-
stvím pro převážení nákladu jako je např. 
držák lyží, střešní nosič kol nebo střešní box 
Space design. 

Abyste měli jistotu, že Váš náklad zůstane 
v zavazadlovém prostoru, je zde naše bez-
pečnostní ocelová mřížka představující alter-
nativu ke standardní bezpečnostní síti. Tato 
plynovou vzpěrou odpružená ocelová mřížka 
barevně sladěná s interiérem pomáhá při 
prudkém brzdění chránit Vás i cestující ve 
Vašem voze před nezajištěným nákladem. 

Pokud ji zrovna nepotřebujete, můžete ji 
pohodlně sklopit ke stropu.

Dalším skvělým pomocníkem je naše 
přepážka zavazadlového prostoru. Tato pře-
pážka, která se používá v kombinaci s bez-
pečnostní ocelovou mřížkou, rozděluje zava-
zadlový prostor na dvě části, což je pohodlné 
obzvláště pokud potřebujete převézt psa a 
zavazadla nebo pokud chcete oddělit znečiš-
těný či křehký náklad od ostatních věcí.

A konečně, pokud chcete dopřát svému 
zvířecímu miláčkovi vlastní prostor, můžete 
doplnit bezpečnostní mřížku a přepážku 
zavazadlového prostoru dvířky pro psa. Díky 
našim dvířkům pro psa můžete otevřít dveře 
zavazadlového prostoru, aniž by Vás pes 
vyskočil ven – a to Vám usnadní život.

VÍCE INFORMACÍ O NAŠEM PŘÍSLUŠENSTVÍ NALEZNETE NA STRÁNKÁCH:  
ACCESSORIES.VOLVOCARS.COM
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„Díky našim dvířkům pro psa můžete  
otevřít dveře zavazadlového prostoru, aniž by Váš  

pes vyskočil ven – a to Vám usnadní život.“



T6 T5 AWD T5

Typ motoru: 2,0litrový řadový čtyřválec,  
benzínový s přeplňováním kompresorem 
& turbodmychadlem

2,5litrový řadový pětiválec, benzínový s 
přeplňováním turbodmychadlem

2,0litrový řadový čtyřválec, benzínový s 
přeplňováním turbodmychadlem

Převodovka: Osmistupňová Geartronic® Šestistupňová Geartronic® Osmistupňová Geartronic®

Spotřeba paliva, litry/100 km, kombinovaný provoz, 
man./autom.:

–/7,0 –/8,4 –/6,7

Emise CO2 g/km, man./autom.: –/163 –/197 –/157

Max. výstupní výkon, kW (k) při ot./min.: 225 (306) 5700 187 (254) 5400 180 (245) 5500

Max. točivý moment, Nm při ot./min.: 400/2100–4800 360/1800–4200 350/1500–4800

Zrychlení, 0–100 km/h ve vt., man./autom.: –/6,9 –/7,1 –/7,2

Max. rychlost, km/h, man./autom.: –/210 –/210 –/210

Palivová nádrž, litry: 70 70 70

Emisní norma: Euro 6 Euro 6 Euro 6

volvo XC60

Nechte vyladit výkon Vašeho XC60 prostřednictvím softwaru Polestar 
Performance. Společnost Polestar je naším partnerem pro závody. 
Odborné znalosti tohoto našeho partnera nám na závodní trati pomáhají 
neustále zlepšovat efektivitu a výkon našich motorů.

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRÁNKÁCH  
POLESTAR.SE/CS-CZ/START/
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D5 AWD D4 AWD D4 

Typ motoru: 2,4litrový řadový pětiválec, Common 
rail, naftový s přeplňováním dvěma 
turbodmychadly

2,4litrový řadový pětiválec, Common 
rail, naftový s přeplňováním dvěma 
turbodmychadly

2,0litrový řadový čtyřválec, Common 
rail, naftový s přeplňováním dvěma 
turbodmychadly

Převodovka: Šestistupňová manuální nebo 
šestistupňová Geartronic® 

Šestistupňová manuální nebo 
šestistupňová Geartronic® 

Šestistupňová manuální nebo 
osmistupňová Geartronic®

Spotřeba paliva, litry/100 km, kombinovaný provoz, 
man./autom.:

5,2/5,7 5,2/5,7 4,5/4,7

Emise CO2 g/km, man./autom.: 137/149 137/149 117/124

Max. výstupní výkon, kW (k) při ot./min.: 162 (220) 4000 140 (190) 4000 140 (190) 4000

Max. točivý moment, Nm při ot./min.: 420/1500–3500 (man)
440/1500–3000 (auto)

420/1500–3000 400/1750–2500

Zrychlení, 0–100 km/h ve vt., man./autom.: 8,1/8,2 9,6/9,7 8,1/8,1

Max. rychlost, km/h, man./autom.: 210/210 205/200 210/210

Palivová nádrž, litry: 70 70 70

Emisní norma: Euro 6 Euro 6 Euro 6

D3

Typ motoru: 2,0litrový řadový čtyřválec, Common rail, 
naftový s přeplňováním turbodmychadlem

Převodovka: Šestistupňová manuální nebo 
osmistupňová Geartronic®

Spotřeba paliva, litry/100 km, kombinovaný provoz, 
man./autom.:

4,5/4,7

Emise CO2 g/km, man./autom.: 117/124

Max. výstupní výkon, kW (k) při ot./min.: 110 (150) 4250

Max. točivý moment, Nm při ot./min.: 350/1500–2500

Zrychlení, 0–100 km/h ve vt., man./autom.: 10,0/10,0

Max. rychlost, km/h, man./autom.: 190/190

Palivová nádrž, litry: 70

Emisní norma: Euro 6

Veškeré technické údaje mohou být předmětem změny. Pokud máte zájem o nejaktuálnější informace, kontaktujte prosím svého dealera.
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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. Před objednáním vozidla si prosím vyžádejte od svého dealera Volvo aktuální informace. Výrobce si 
vyhrazuje právo provádět kdykoliv bez předchozího upozornění změny v cenách, barvách, materiálech, technických údajích a modelech.
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ZÁŽITEK VOLVO

* Dostupnost závisí na datu uvedení na trh. Prosím,  
obraťte se na svého autorizovaného dealera Volvo Car.

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRÁNKÁCH VOLVOCARS.CZ

Dosud nejméně komplikovaný  
způsob, jak vlastnit vůz.
Milujeme ten pocit, když jste šťastní. Když 
máte radost z toho, že jsou věci jednodušší, 
než jste očekávali, nebo z toho, že jde vše 
rychleji a lépe. Protože pokud si koupíte 
Volvo, koupíte si tím i ten nejjednodušší 
způsob jak vůz vlastnit. Financování, 
pojištění, servisní prohlídky, výměna 
pneumatik, čištění – všechny tyto aspekty, 
které obnáší vlastnictví osobního vozidla, a 
jejichž vykonávání pro Vás nejspíše není 
zajímavé, jsou přesně tím, co Vám s radostí 

usnadníme. Váš autorizovaný dealer Volvo 
Vám vždy nabízí celou řadu jednoduše 
dostupných servisních služeb právě proto, že 
jde o Vás a o to zajistit Vám co možná 
nejbezstarostnější provozování svého vozu. 

To je však jen začátek. Vzhledem k našemu 
unikátnímu švédskému přístupu nakloněnému 
inovacím neustále pracujeme na vymýšlení 
způsobů, jak Vám usnadnit život. Např. je zde 
naše Online objednávání servisu (pro ČR 
dostupné cca od roku 2016), díky němuž 

Vám pro objednání do servisu stačí jen 
stisknout tlačítko ve Vašem voze. Nebo náš 
nový způsob práce v týmech obdobně jako je 
tomu v závodních pit stopech, který budeme 
postupně zavádět ve všech autorizovaných 
servisech Volvo Car 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. 

MY VOLVO (PRO ČR DOSTUPNÉ  
CCA OD ROKU 2016)  
Jedná se o Vám na míru přizpůsobené 
webové stránky vytvořené za účelem 
poskytnout Vám co nejpohodlnější a 
nejpraktičtější cestou potřebné informace a 
podklady pro bezstarostné vlastnictví vozu. 

• Na těchto stránkách najdete:

• Kompletní přehled informací týkajících se 
vlastnictví Vašeho vozu Volvo 

• Snadný přístup ke všem důležitým 
informacím týkajícím se Vašeho vozu

• Osobní nabídky a exkluzivní slevy

• Užitečné rady vztahující se přímo k Vašemu 
konkrétnímu modelu Volvo

• Instruktážní videa a uživatelské návody

• Možnost online objednání do servisu

• Upozornění na důležité aktivity týkající se 
vlastnictví Vašeho vozu

• Exkluzivní články, videa a fotografie

ONLINE OBJEDNÁVÁNÍ SERVISU*  
(PRO ČR DOSTUPNÉ CCA OD ROKU 2016)
Pokud je Vaše Volvo vybaveno systémem 
Sensus Connect, samo Vás upozorní na 
nutnost provedení servisních prací a nabídne 
Vám kontaktování autorizovaného servisu 
Volvo Car za Vás. Navrhované termíny 
servisní schůzky zaslané Vámi preferovaným 
autorizovaným dealerem Volvo je možné 
jednoduše potvrdit nebo odmítnout přímo 
prostřednictvím palubního systému ve 
voze nebo na Vašich osobních webových 
stránkách My Volvo. Pokud nastane čas 
odvézt vůz do servisu, Vaše Volvo Vás na to 
upozorní a dovede Vás tam. A protože nám 
Vaše Volvo samo řekne, co potřebuje, jsme  
si jistí, že budeme mít po Vašem příjezdu vždy 
k dispozici všechny potřebné nástroje  
a součástky.

ZAKOUPENÍ & VLASTNICTVÍ
• Záruky
• Financování 
• Leasing
• Pojištění
• Servisní smlouva
• Webové stránky My Volvo

ÚDRŽBA & SLUŽBY
• 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 



VOLVOCARS.CZ


