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„Co můžeme udělat proto,  
aby byl život tohoto člověka lepší,  

snazší nebo pohodlnější?“ 
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JSME VOLVO CARS. 
NA PRVNÍ MÍSTO STAVÍME LIDI.

Jsme Švédové. Pro skandinávské designéry 
je vždy výchozím bodem osoba, pro kterou je 
daný produkt určen, a ptají se: „Čím bychom 
mohli přispět k lepšímu, jednoduššímu a 
pohodlnějšímu životu budoucího uživatele?“. 
Z této filosofie pokaždé vycházíme i my při 
navrhování našich vozů. Takže zatímco jiní 
výrobci začínají s technologií, do které se 
následně snaží zakomponovat 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 
krásnější. 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 zamě-
řená na člověka nás během naší 88leté tra-

dice dovedla k mnoha inovacím. Tříbodové 
bezpečnostní pásy ve Vašem současném 
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 blízkou budoucnost, je naším 
cílem, aby od roku 2020 nebyl v nových 
vozech 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 motorismu na životní prostředí. V roce 
1976 jsme vyvinuli Lambda sondu, senzor 
monitorující výfukové plyny, který snižuje 
hladinu vyprodukovaných emisí a přispívá  
k vyššímu výkonu 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.



Ve Švédsku představuje 
skvělý design životní  
styl, ne luxus.



Na zemi s tak malou populací produkuje Švédsko nadprůměrné množství kreativních 
talentů. To proto, že víme, že být skutečně kreativní, musíte věřit sami v sebe a dělat věci 
tak, jak by se podle Vás dělat měli a to bez ohledu na to, jakým směrem se ubírají ostatní. 

Vezměte si například naše sedadla. Na začátku šedesátých let jsme požádali o konzultaci tým ortopedů 
v Göteborgu. Ti byli opravdu překvapení, že s nimi chtějí spolupracovat automobiloví designéři. Bylo to 
vůbec poprvé, kdy se někdo chtěl při navrhování sedadel u vozu poradit s ortopedy. Avšak ergonomický 
design sedadel, který byl výsledkem této spolupráce, zajistil našim vozům celosvětovou proslulost svým 
mimořádným komfortem při dlouhých jízdách. 

Stejně tak jako všichni skandinávští mistři svého řemesla, také my pracujeme s těmi nejlepšími 
materiály. Příkladem za všechny je vysokopevnostní ocel legovaná borem využívaná na výrobu 
bezpečnostních klecí. Uvnitř vozu používáme přírodní autentické materiály – ne protože jsou právě 
tuto sezónu v módě, ale protože jsou na dotek příjemnější a zároveň jsou zdravější. 

Poskytnout Vám nádherný zážitek je pro nás přirozeností. Protože ve Švédsku představuje skvělý 
design způsob života, ne luxus.



volvo XC70

XC70. 
PRO DOBRODRUHY, KTEŘÍ  

SI STANOVUJÍ VLASTNÍ  
PRAVIDLA (A VYTVÁŘEJÍ 

VLASTNÍ CESTY).
„Jedná se o prvotřídní luxusní kombi s všestranným 
zaměřením, které je stvořeno pro ty, kdo se při svých 

cestách za dobrodružstvím rádi spoléhají na  
důmyslná řešení.“

To, že chcete elegantní a praktické kombi 
vybavené nejmodernějšími technologiemi a 
materiály, ještě neznamená, že budete vždy 
chtít jezdit jen po perfektně upravené silnici. 
Jednoho dne Vás přepadne touha po dobro-
družství, která Vás povede na místa, kam by 
se normální silniční vůz dostal jen stěží. 
Napadlo nás: proč nenavrhnout jeden vůz, 
který bude splňovat všechny tyto požadavky? 
Proto jsme naše kombi vybavili robustní a 
houževnatou karoserií, kterou jsme spojili s 
luxusním interiérem a schopnostmi umožňu-
jícími dojet kamkoliv – a ve výsledku jsme 
získali opravdu průkopnický vůz.

Když jsme v roce 1997 uvedli na trh Volvo 
V70 Cross Country, předchůdce dnešního 
XC70, byl to skutečně přelomový vůz. „Pro-
střednictvím tohoto modelu jsme pomohli 
vytvořit na trhu zcela nový segment – a na to 

jsme opravdu hrdí“, říká Lex Kerssemakers, 
Senior Vice Prezident společnosti Volvo a 
zároveň i muž, který stál u zrodu řady XC.  
„Při vývoji modelů řady XC jsme se soustředili 
především na vytvoření velmi dynamického a 
pohodlného silničního vozu, který disponuje 
mimořádným potenciálem pro jízdu v terénu.“ 
Současné Volvo XC70 v této tradici hrdě 
pokračuje. Ve své dnešní podobě vládne 
ještě lepšími schopnostmi než kdykoliv dříve 
– ve svém robustním, a přesto elegantním, 
provedení nezapomíná Volvo XC70 na svou 
podstatu, kterou tvoří síla a schopnost 
 vypořádat se s nástrahami cesty. Jedná  
se o prvotřídní luxusní kombi s všestranným 
zaměřením, které je stvořeno pro ty, kdo se 
při svých cestách za dobrodružstvím rádi 
spoléhají na důmyslná řešení.



Schopnosti Vašeho XC70 podporuje stálý pohon všech 
kol a systém pro sjíždění prudkých svahů, čímž se před 
Vámi otvírá svět netušených možností.

NAVŠTIVTE STRÁNKY VOLVOCARS.CZ  
A NA-JDĚTE SI NEJBLIŽŠÍHO DEALERA. 



volvo XC70

XC70.
UMÍ POŘÁDNĚ ZABRAT.  
A NEZTRÁCÍ NA ELEGANCI.
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Volvo XC70 nese svůj robustní design 
stvořený pro dobrodružství s hrdostí. 
Masivní mřížka chladiče v provedení 
medové plástve s klasickým diago-
nálním přepažením se znakem Volvo 
jasně vypovídá o sebejistotě a 
schopnosti vypořádat se s problémy. 
LED světla pro denní svícení a detaily 
v matně stříbrném provedení zvýrazní 
atraktivitu XC70 natolik, že z ní nic 
neztratí ani po celodenním dobro-
družství v blátivém terénu. Pokud jde 
o celkový dojem, vyzařuje z tohoto 
vozu elegance a schopnost. Volvo 

XC70 se může pochlubit silou a šar-
mem, díky kterým se hladce přizpů-
sobí každému prostředí – bez ohledu 
na to, zda se jedná o drsný terén nebo 
příjezdovou cestu k venkovskému 
hotelu. Věrné své nezlomné povaze 
upoutá XC70 také příslušenstvím 
podtrhujícím jeho terénní křivky. 
Budete mít opravdu rádi ochranné 
kryty podběhů, které ochrání Váš vůz 
při zdolávání velmi členitého terénu. 
Ochranný černý pás ve spodní části 
vozu se rozšiřuje do nového rámování 
LED světel pro denní svícení, čímž 

jim dodává účelném a praktickém 
dojmu. Jedním z vizuálně nejúžas-
nějších prvků exteriéru Volva XC70 
jsou koncová světla s integrovanými 
světelnými vodiči z LED diod. Tato 
světla se již stala poznávacím znakem 
moderních vozů Volvo, protože jsou 
okamžitě rozpoznatelná a kromě 
dobré viditelnosti vozu a bezpečnosti 
přispívají také k elegantnímu vzhledu. 
Všechny tyto prvky propůjčují modelu 
XC70 auru, z níž vyzařuje sebejistota, 
stylovost a spolehlivost.

Světla pro denní svícení, masivní mřížka chladiče v provedení medové 
plástve a stříbrné detaily dodávají designu Volva XC70 na sofistikovanosti 
a nadčasovosti.

POKUD VÁS ZAJÍMAJÍ DALŠÍ SKVĚLÉ DESIGNOVÉ PRVKY,  
NAVŠTIVTE STRÁNKY VOLVOCARS.CZ



Zevnitř i zvenku jsme navrhli Volvo XC70 tak, abyste 
se mohli vydat na výpravu s veškerým komfortem a 
stylem – bez ohledu na počasí. Proto lze XC70 vybavit 
vyhříváním čelního skla, vyhřívanými sedadly a vyhří-
vaným volantem. Odteď se již nebudete muset třást 
zimou při seškrabování námrazy. Nyní Vám bude stačit 
jen nastoupit a stisknout tlačítko a Vaše čelní sklo, sklo 
zadního okna a vnější zpětná zrcátka se začnou okamžitě 
rozmrazovat, abyste mohli v podstatě ihned vyrazit na 
cestu. Pokud budete potřebovat trochu rozehřát i sami 
sebe, položte ruce na tříramenný volant a užívejte si 
veškerý jízdní komfort s rukama příjemně zahřívanýma 
Vaším volantem. Konec konců, když  teploty klesnou 
pod bod mrazu, Vaše dobrodružství teprve začíná.

volvo XC70



SKANDINÁVSKÝ  
DESIGN INTERIÉRU.  

NA ČTYŘECH KOLECH.





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 nej-
modernější 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 takový, který se hodí  
pro každou příležitost. 

Pokud si vyberete variantu s pohonem všech kol, stane 
se Vaše XC70 působivě schopným vozem, který na 
cestě nezastaví ani nepřízeň počasí. Díky své vysoké 
světlé výšce si hravě poradí i s vozovkami ve velmi 
špatném stavu. Asistent pro bezpečný sjezd prudkého 
svahu, který je součástí verze s pohonem všech kol, 
pak povznese terénní schopnosti XC70 na ještě vyšší 
úroveň, takže se z něj stane opravdu všestranný vůz, 
který se bude cítit jako doma v ulicích rušného velko-
města i na vzdálené horské silničce. 

Kvůli těmto schopnostem jsme však nebyli ochotní 
dělat kompromisy na ovladatelnosti a komfortu. Strávili 
jsme tisíce hodin vylepšováním a laděním podvozků  
pro Volvo XC70, abychom zajistili citlivé reakce vozu  
a poskytli Vám sebejistý jízdní zážitek nové úrovně. 
Samozřejmě, že slova nikdy nemohou zastoupit reálnou 
zkušenost – proto se objednejte na testovací jízdu s 
XC70 a přesvědčte se sami, že máme být na co hrdí.

VŮZ DO KAŽDÉHO POČASÍ | 11



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 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
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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 
systémem Sensus Connect můžete 
proměnit sedmipalcový displej ve 
Vaší palubní desce v online infor-
mačně-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 zpro-
středkuje 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 cca 
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 ser-
visu přímo z pohodlí sedadla řidiče  
(v ČR cca od roku 2016). 

Součástí systému Sensus je také 
poslechový zážitek té nejvyšší úrovně. 
Proto jsme pro Vás navrhli náš 
 nejmodernější multimediální 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 realis-
tickému zvuku a také vylep-šené 
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 dis-
plej komunikačního rozhraní řidiče. 
Nejen, že Vám poskytne všechny 
informace, které potřebujete, aniž 

by Vás zaplavil spoustou nadbyteč-
ných 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 
legendární 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.



volvo S80 

Intuitivní bezpečnost  
od Volvo Cars.

Pro Vás a všechny kolem Vás.

Pro automobilku Volvo Cars před-
stavuje bezpečnost nezbytnou 
 součást její DNA. Již v minulosti 
jsme světu představili některé z 
 průkopnických životy zachraňujících 
technologií, mezi něž patří například 
tříbodové bezpečnostní pásy, které 
se pro lidstvo staly jednou z nejdůle-
žitějších 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 
vozech Volvo nikdo usmrcen ani 
vážně zraněn. 

IntelliSafe je náš přístup, pro-
střednictvím kterého chceme vytvořit 
mnohem harmoničtější 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 smys-
lem 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 automa-
tického brzdění s plnou brzdnou 
silou a s detekcí chodců a cyklistů, 
který Vás bez ohledu na to, zda je 
den či noc, upozorní vždy, když se 
přiblížíte k vozidlu před sebou nato-
lik, 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 neza-
znamená z Vaší strany žádnou ode-
zvu, začne vůz automaticky brzdit, 
aby Vám pomohl předejít nárazu 
nebo alespoň zmírnit jeho dopad. 

Naše technologie IntelliSafe Vás 
budou podporovat i při každoden-
ním dojíždění, kdy Vám systémy 
typu Upozornění na vybočení z jízd-
ního pruhu (LDW) pomohou rozpo-
znat potenciální nebezpečí již v 
raném stádiu. Současně Vás bude 
Systém detekce dopravního zna-
čení (RSI) neustále informovat o 
maximální povolené rychlosti na 
daném úseku a o dalších důležitých 
dopravních značkách. Abyste se 

mohli za jízdy trochu uvolnit, je zde 
náš Adaptivní tempomat, jehož úko-
lem je udržovat zvolenou rychlost a 
vzdálenost od vozidla před Vámi. V 
pomalu plynoucí dopravě Vám 
pomůže udržovat předvolenou vzdá-
lenost od vozu před Vámi náš Asis-
tent pro jízdu v kolonách Queue 
Assist – a to od stání až do rychlosti 
30 km/h. Aby pro Vás bylo řízení po 
setmění pohodlnější, naše Aktivní 
přepínání dálkových světel automa-
ticky ztlumí dálková světla přesně 
tak, jak je třeba – navíc je zde také 
Systém kontroly pozornosti řidiče, 
který Vás v momentě, kdy Váš jízdní 
styl začne vykazovat známky únavy, 
vyzve k odpočinku.

A protože víme, že milujete řízení, 
zařadili jsme do našeho souboru 
IntelliSafe také aktivní 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 představ. 
A také chceme chránit zdraví a 
životy lidí nejen uvnitř vozu, ale i v 
jeho okolí.

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



Ve městě je Vám k dispozici systém City Safety, který Vám pomůže 
předejít nárazu v případě, že vozidlo před Vámi znenadání zastaví. 
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 automatic-
kého 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. 



Drive-E tvoří srdce každého Volva, které  vyrobíme. 
Jedná se o náš všezahrnující přístup zaměřený 
na dosažení maximální efektivity při vysokém 
výkonu, o náš novátorský způsob přemýšlení, 
který stojí za celou řadou technologií, díky nimž 
získáte více výkonu – v kombinaci s nízkými  
provozními náklady – aniž by bylo nutné slevovat 
na potěšení z jízdy.

Naše hnací agregáty Drive-E s nízkou spotřebou paliva 
a s nízkými emisemi představují perfektní ztělesnění naší 
filosofie Drive-E. Tyto hnací jednotky tvořené lehkými 
motory s nízkým vnitřním třením a převodovkami jsou 
zkonstruovány tak, aby splňovaly požadavky emisní 
normy Euro 6. Nabídka motorů pro model XC70 sahá 
od 2.0litrového naftového motoru D4 s přeplňováním 
dvěma turbodmychadly a emisemi CO2 pouhých  
115 g/km až po benzínovou variantu T5 s výkonem 
245 koní. Tyto kompaktní motory dokonale souzní s 
inovativní, osmistupňovou automatickou převodovkou 
Geartronic®. Motor a převodovka společnou souhrou 
vytváří hnací jednotku, která přináší nejen větší efektivitu 
než kdykoliv dříve, ale zároveň i skvělý jízdní zážitek. 
Mimo to je zde naše inteligentní funkce ECO+ sloužící 
ke snížení spotřeby paliva o dalších 5%.

V rámci naší filosofie Drive-E využíváme také 
výhody technologie Start/Stop a systémů na opětovné 
 využívání energie. Drive-E znamená i recyklovatelnost 
a zavedení výrobních procesů co nejpřátelštějších k 
životnímu prostředí – např. veškerá energie dodávaná 
do našich továren ve Švédsku pochází z čistých zdrojů 
vodních elektráren. Díky tomu všemu tvoří motorismus 
ohleduplný vůči životnímu prostředí koncepce Drive-E 
jádro naší filosofie.

* Uvedené hodnoty pro spotřebu paliva a emise CO2 se vztahují na manuální 
převodovku.
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Myslíme si, že řízení může být 
vzrušující, aniž by nadměrně 
 zatěžovalo životní  prostředí.
A Vy se o tom také  přesvědčíte.





Pokud jste rodiči, jistě si zamilujete také dvoustupňové integrované 
dětské sedáky, které lze jednoduchým pohybem vysunout ze zadních 
sedadel Volva XC70.

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRÁNKÁCH VOLVOCARS.CZ

Naše XC70 by nebylo Volvem, kdyby nena-
bízelo širokou škálu praktických a flexibilních 
funkcí, které Vám pomohou vypořádat se s 
výzvami Vašeho života. Například zadní 
sedadla, která lze sklopit v poměru 40/20/40, 
Vám poskytují více možností, jak uspořádat 
vnitřní prostor na míru svým potřebám. 
 Cestujete ve třech a všichni máte objemná 
zavazadla? Žádný problém, stačí jen sklopit 
dvě třetiny zadního opěradla dolů. Chtěli byste 
si s sebou vzít lyže nebo surfovací prkno? 

Sklopte střední část sedadla na plocho a 
ještě zbude dostatek místa, aby se mohli 
dozadu usadit dva cestující. Nebo můžete 
sklopit pouze jedno vnější sedadlo a zbylé 
dvě třetiny prostoru nechat volné na sezení. 
Pokud sklopíte všechna opěradla zadního 
sedadla, získáte velkorysý prostor o objemu 
1 600 litrů, což Vám umožní vzít si s sebou 
jakoukoliv výstroj budete pro své dobrodruž-
ství potřebovat.

PROSTOR.
V LUXUSNÍM  
PROVEDENÍ.

SBALIT SE A VYRAZIT | 19



Blahopřejeme Vám k výběru Volva XC70. 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 XC70

KTERÁ XC70  
JE O VÁS?



XC70 
Zahrnuje:
Zadní sedadlo dělené v poměru 40/20/40 | Hliníkové dekorativní obložení | 16" kola Pangaea z lehké slitiny | Pohon všech 
kol (AWD) (v závislosti na motorové variantě) | Senzor systému zkvalitňování vzduchu v interiéru | Airbag na straně řidiče 
a spolujezdce | Ovládací prvky audio systému na volantu | Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy, všechny pozice | 
Lemování oken v lesklém provedení Bright | City Safety | Tempomat | Držák nápojů v zadní loketní opěrce | Držáky nápojů ve 
středovém tunelu | Boční airbagy na straně řidiče a spolujezdce | Elektronický systém řízení stability (ESC) | Elektronický 
systém ohřívání vzduchu (pouze naftové motory) | Automatická klimatizace (ECC) | Elektronicky ovládaná parkovací brzda | 
Sada první pomoci | Čtyři hliníkové úchyty na bočním panelu zavazadlového prostoru | Přední a zadní spodní ochranný kryt | 
Osvětlené toaletní zrcátko na straně řidiče a spolujezdce | Systém pro sjíždění prudkých svahů (pouze s AWD) | Senzor 
vlhkosti | Nafukovací clony (IC) | Systém pro uchycení dětských sedaček ISOFIX, zadní sedadla | Kůží potažená řadicí 
páka | Kůží potažený volant | Kryt zavazadlového prostoru | LED světla pro denní svícení integrovaná v předním spojleru | 
Uzamykatelná schránka pod podlahou zavazadlového prostoru | Audio systém Performance včetně 5" barevného displeje | 
Dálkově ovládané centrální zamykání | Střešní ližiny řady XC | Ocelová bezpečnostní mřížka | Systém ochrany proti bočnímu 
nárazu (SIPS) | Ukazatel venkovní teploty | Textilní podlahové koberečky | Čalounění v kombinaci textil / T-Tec | Palubní 
počítač | Systém monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS) | Systém ochrany proti hyperflexi krční páteře (WHIPS)

MOMENTUM
Zahrnuje základní úroveň výbavy rozšířenou o následující prvky:
17" kola z lehké slitiny Valder | Bezrámové vnitřní zpětné zrcátko s automatickou změnou odrazivosti | Adaptivní digitální 
display s chromovaným dekorem | Elektricky nastavitelná bederní opěrka | Audio systém High Performance včetně 5" 
barevného displeje a technologie Bluetooth® | Kůží potažený volant se vsazením v hedvábně kovovém provedení Silk 
Metal | Kožené čalounění | Zadní parkovací asistent | Dešťový senzor | Sklopná vnější zpětná zrcátka | Ovládací prvky 
automatické klimatizace v provedení stylizované figurky Uni decor

SUMMUM
Zahrnuje úroveň výbavy Momentum rozšířenou o následující prvky: 
Aktivní dual-xenonové světlomety natáčivé ve směru jízdy (ABL) | 18" kola z lehké slitiny Pan | Vysokotlaké ostřikovače 
světlometů | Multimediální systém SENSUS CONNECT High Performance Sound včetně 7" barevného displeje |  
Komplexní osvětlení vozidla LED diodami | Elektricky ovládané sedadlo řidiče s pamětí | Navigační systém SENSUS s 
3D mapovými podklady a updaty zdarma

EDICE XC70 DYNAMIC 
Zahrnuje vždy zvolenou úroveň výbavy (Kinetic, Momentum, Summum)  
rozšířenou o následující prvky:
18" kola z lehké slitiny Freja s výřezy v provedení Diamond Cut* | Dveřní panely a přední středová loketní opěrka s 
 kontrastním krémovým prošíváním | Kryty vnějších zpětných zrcátek ve vysoce lesklém černém provedení High Gloss 
Black | Obložení předních mlhových světel a koncových reflektorů ve vysoce lesklém černém provedení High Gloss 
Black | Lemování bočních oken ve vysoce lesklém černém provedení High Gloss Black | Obložení dveří zavazadlového 
prostoru ve vysoce lesklém černém provedení High Gloss Black | Část dveří zavazadlového prostoru ve vysoce lesklém 
černém provedení High Gloss Black | Střešní ližiny částečně ve vysoce lesklém černém provedení High Gloss Black | 
Sportovní podvozek | Kožené čalounění sedadel Dynamic, černé provedení s kontrastním krémovým prošíváním | Kožená 
manžeta řadicí páky | Hliníkové obložení interiéru Milled, včetně žaluzií | Sportovní hlavice řadicí páky** | Sportovní pedály | 
Sportovní volant s kontrastním krémovým prošíváním | Sportovní podlahové koberečky s kontrastním krémovým prošíváním

  *alternativou jsou 18" kola Titania v leskle černém provedení Glossy Black s výřezy Diamond Cut
**Provedení dle zvolené převodovky

VYJÁDŘETE SVÉ VLASTNÍ JÁ | 21



VOLVO XC70  
EDICE DYNAMIC.

VYBAVENO NA CESTY ZA 
DOBRODRUŽSTVÍM.

Naši designéři vytvořili speciální edici, 
která podtrhne robustní vzhled Vašeho 
Volva XC70. Tato edice je tvořena mimo 
jiné také speciálním sportovním pod-
vozkem, který přináší lepší ovladatel-
nost jak na silnici, tak na nezpevněném 
povrchu. Dále je zde celá řada detailů v 
leskle černém provedení umocňujících 
silné stránky řady XC. 

Charakter elegantně a kvalitně řešeného 
exteriéru je podtržen leskle černým obložením 
spodní části dveří zavazadlového prostoru a 
střešními ližinami, které výborně ladí s faze-
tami předních mlhových světel a koncových 

reflektorů. V leskle černém provedení jsou 
také kryty vnějších zpětných zrcátek a lemo-
vání bočních oken. Abychom vytvořili harmo-
nickou souhru všech detailů, vybrali jsme pro 
Vás dva typy kol v leskle černém provedení 
s výřezy Diamond Cut. 18" kola Freja a 18" 
kola Titania. V interiéru vozu spolu elegantně 
ladí volant, černé kožené čalounění sedadel, 
středová loketní opěrka, podlahové kobe-
rečky a dveřní panely dekorované výrazným 
světlým prošíváním doplněné unikátním 
posuvným krytem držáku nápojů ve středové 
loketní opěrce. Celkový dojem dotváří výrazné 
sportovní pedály.
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Vaše XC70 je vaším domovem,  
když jste na cestách. 

Vtiskněte jí svou vlastní tvář.

volvo XC70

Naše sedadla Inscription jsou čalouněna nejjemnější měkkou kůží 
z dílny Bridge of Weir, skotského výrobce specializujícího se na 
luxusní kožené výrobky. Minimální povrchové úpravy znamenají,  
že je kůže obdivuhodně měkká a odolná.



Při výběru modelu XC70 si budete již ve standardu 
užívat elegantně navržený interiér. Pokud přejedete 
prsty po detailech palubní desky v hedvábně 
kovovém provedení Silk Metal nebo se dotknete 
jemného povrchu dveřních sloupků, zjistíte, že byly 
v celém interiéru použity ty nejvybranější materiály. 
Abyste mohli vtisknout interiéru svou vlastní tvář, 
máme pro Vás širokou nabídku prvků, které jsou 
ztělesněním toho nejlepšího ze skandinávské 
 stylovosti a řemeslné zručnosti. 

Naše ergonomicky tvarovaná sedadla Comfort jsou 
dostupná v několika variantách s textilním nebo koženým 
čalouněním –s od našeho čalounění Dynamic až po 
přepychová odvětrávaná sedadla Inscription z perforo-
vané kůže. K tomu si můžete pořídit ještě vyhřívaný, kůží 
potažený tříramenný volant, který Vám za mrazivých dnů 

příjemně zahřeje ruce. Bez ohledu na to, zda máte rádi 
technicky vyhlížející kovové povrchy nebo dáváte přednost 
spíše útulnosti ve dřevěném provedení, máme pro Vás 
pestrou nabídku atraktivního obložení. V neposlední řadě 
je zde snadno čitelná, analogová přístrojová deska nebo, 
pokud mu dáte přednost, náš inovativní digitální displej 
komunikačního rozhraní řidiče se třemi režimy zobrazení.

V nabídce výbavy v provedení Inscription naleznete 
kromě luxusních kožených sedadel také celou řadu 
důmyslného příslušenství do interiéru, které Vám 
 umožňuje navrhnout si XC70 na míru svému osobnímu 
vkusu. Bez ohledu na to, zda dáte přednost kůží potažené 
palubní desce, která pozvedne Váš interiér na zcela 
novou úroveň, nebo si zvolíte obložení středové konzoly 
v tmavém provedení Inscription Dark Walnut, výbava 
Inscription zas o něco více přispěje k tomu, abyste svá 
dobrodružství prožívali se stylem.
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Kožené čalounění, F70M 
Hnědá Hazel v černém interiéru 
Anthracite se světle šedým 
polstrováním stropu Quartz 

Kožené čalounění, F701 
Černá Offblack v černém interiéru 
Anthracite se světle šedým 
polstrováním stropu Quartz 

Kožené čalounění, F70G 
Světlá Blond v černém interiéru 
Anthracite se světle šedým 
polstrováním stropu Quartz 

Hliníkové obložení interiéru  
Milled Aluminium

Hliníkové obložení interiéru 
Shimmer Graphite

Dřevěné obložení  
Modern Wood 

Dřevěné obložení interiéru  
Inscription Dark Walnut
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Kožené čalounění Inscription 
z jemné kůže, FG0N  

Chestnut Hnědá Chestnut  
v černém interiéru Anthracite  
se světle šedým polstrováním 

stropu Quartz 

Kožené čalounění, F71T 
Béžová Softbeige v béžovém 

interiéru Sandstone s béžovým 
polstrováním stropu Softbeige

Kožené čalounění Inscription 
z jemné kůže, FG01  

Černá Offblack v černém interiéru 
Anthracite se světle šedým 
polstrováním stropu Quartz 

VÝBĚR Z NABÍDKY NAŠICH INTERIÉRŮ
KOMPLETNÍ PŘEHLED NAŠICH INTERIÉRŮ NALEZNETE NA VOLVOCARS.CZ
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Leda 7,5 ×18" 
výřezy v provedení Diamond Cut/světle šedá 
Light Light Grey



Valder, 7,5 ×17" 
stříbrná Silver

Erakir, 8 ×19" 
výřezy v provedení Diamond Cut/ 
matně stříbrná Matte Silver Stone

Erakir, 8 ×19" 
výřezy v provedení Diamond Cut/ 

matně černá Matte Tech Black

Erakir, 8 ×19" 
leskle černá Glossy Black

Erakir, 8 ×19" 
chromovaná Black Chrome

KOLA Z LEHKÝCH SLITIN | 29

Pan, 7,5 ×18",  
stříbrná Silver Bright 

Pangaea, 7 ×16" 
stříbrná Silver Stone 

Titania, 8 ×18" 
výřezy v provedení Diamond Cut/leskle černá 

Glossy Black (edice Dynamic) 



VYLAĎTE SI 
XC70 VE SVÉM 
VLASTNÍM 
STYLU.
Nejzábavnější fází při kupování nového Volva je 
 vybírání výbavy, která mu dodá na osobitosti. Proto 
si můžete vybrat z rozmanité nabídky příslušenství 
přesně to, které odráží Váš vkus a životní styl. 

Sada pro stylové provedení exteriéru. Vůz na obrázku je 
vybaven bočními ochrannými lištami prahů, střešním spojlerem a 
střešními nosiči nákladu s držákem na kajak. Kola z lehké slitiny 
Erakir, 8x19", jsou k dispozici v matném stříbrném provedení 
Matte Silver Stone s výřezy Diamond Cut, v matném černém 
provedení Matte Tech Black s výřezy Diamond Cut, v černém 
chromovaném provedení Black Chrome nebo v leskle černém 
provedení Glossy Black.

VÍCE INFORMACÍ O NAŠEM PŘÍSLUŠENSTVÍ 
NALEZNETE NA STRÁNKÁCH:  
ACCESSORIES.VOLVOCARS.COM
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Multimediální zábavní systém pro ces
tující na zadních sedadlech se dvěma 8" 
dotykovými displeji a dvěma přehrávači. 
Cestující na zadních sedadlech si budou s naším 
zábavním systémem nové generace, jehož součástí 
jsou LCD displeje s vlastními DVD přehrávači, 
užívat jízdu jako nikdy před tím. Díky vstupům pro 
USB disky, SD paměťové karty, mp3 přehrávače 
a AUX konektory lze k systému připojit různé 
externí zdroje. Součást systému tvoří také dvoje 
bezdrátová sluchátka a jedno dálkové ovládání. 

Kamera předního parkovacího asistenta s 
výhledem do slepého úhlu. Není moc běžných 
jízdních situací, které by byly tak náročné jako 
vyjíždění z úzkých uliček a křižovatek, kde má řidič 
často jen omezený výhled. Protože se Vám snažíme 
ulehčit život, umožní Vám kamera parkovacího 
asistenta s výhledem do slepého úhlu před 
 vozidlem v rozsahu 180° nahlédnout i „za roh“. 

LIFESTYLOVÁ KOLEKCE VOLVO
NABÍDKU NAŠEHO LIFESTYLOVÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ NALEZNETE NA  
STRÁNKÁCH COLLECTION.VOLVOCARS.COM
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Nosič jízdních kol na tažné zařízení pro  
3 až 4 jízdní kola. Tento vysoce kvalitní nosič 
nabízí vynikající řešení pro převážení jízdních kol, 
protože je odlehčený, skladný a snadno se s ním 
manipuluje. Při použití nástavce lze přepravní 
kapacitu nosiče rozšířit ze tří na čtyři jízdní kola. 
Nosič je opatřen také LED koncovými světly, která 
přispívají ke zvýšení bezpečnosti a současně mu 
dodávají moderní vzhled.

Polohovatelná dětská sedačka (9–25 kg). 
Tato vyspělá, flexibilní dětská sedačka umožňující 
umístění proti směru jízdy je vhodná pro děti od 
9 měsíců do 6 let. Sedačka se zajišťuje pomocí 
bezpečnostních pásů vozidla a lze ji snadno 
nastavit tak, aby dítěti poskytovala optimální 
komfort a bezpečí.

Střešní nosiče zavazadel. Instalovány přímo na 
střešních ližinách – tyto aerodynamicky designo-
vané hliníkové nosiče poskytují jednoduché pou-
žití, coby základ střešního nakládacího systému. 
Přidejte držáky lyží nebo jiné Volvo příslušenství 
pro transport nákladu na střeše vozu a můžete se 
vydat na cesty.
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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 ter-
míny servisní schůzky zaslané Vámi 
preferovaným autorizovaným deale-
rem 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 

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 usnad-

níme. Váš autorizovaný dealer Volvo 
Vám vždy nabízí celou řadu jedno-
duše 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 stisk-
nout 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 přizpůso-
bené webové stránky vytvořené za 
účelem poskytnout Vám co nejpo-
hodlnější 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

* Dostupnost závisí na datu uvedení na trh.  
Prosím, obraťte se na svého autorizovaného  
dealera Volvo Car. 
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T5 AWD T5

Typ motoru: 2,5litrový řadový pětiválec, benzínový  
s přeplňováním turbodmychadlem

2,0litrový řadový čtyřválec, benzínový s 
přeplňováním turbodmychadlem

Převodovka: Šestistupňová Geartronic® Osmistupňová Geartronic®

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

–/8,7 –/6,7

CO2 g/km, man./autom.: –/202 –/157

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

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

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

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

Palivová nádrž, litry: 70 70

Emisní norma: Euro 6 Euro 6

volvo XC70



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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FAKTA A TECHNICKÉ ÚDAJE

D5 AWD D4 AWD

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

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

Převodovka: Šestistupňová Geartronic® Šestistupňová manuální nebo 
šestistupňová Geartronic® 

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

–/5,8 5,2/5,8

CO2 g/km, man./autom.: –/153 137/153

Max. výstupní výkon, kW (k) při ot./min.: 162 (220) 4000 133 (181) 4000

Max. točivý moment, Nm při ot./min.: 440/1500–3000 420/1500–2500

Zrychlení, 0–100 km/h ve vt., man./autom.: –/8,2 9,2/9,5

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

Palivová nádrž, litry: 70 70

Emisní norma: Euro 6 Euro 6

D4

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

Převodovka: Šestistupňová manuální nebo 
osmistupňová Geartronic® 

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

4,4/4,8

CO2 g/km, man./autom.: 115/127

Max. výstupní výkon, kW (k) při ot./min.: 133 (181) 4250

Max. točivý moment, Nm při ot./min.: 400/1750–2500

Zrychlení, 0–100 km/h ve vt., man./autom.: 8,8/8,8

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

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.



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.)

614 Bílá Ice White 

019 Černá Black Stone 

700 Bronzová Twilight Bronze Metallic

volvo XC70

712 Sytě hnědá Rich Java 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.

711 Stříbrná Bright Silver Metallic 477 Tmavě stříbrná Inscription Electric Silver Metallic
(Třpytivá metalíza, jejíž odstín v závislosti na světelných podmínkách  

a úhlu pohledu přechází od stříbrné až k modrému efektu.)

484 Béžová Seashell Metallic

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE  
NA STRÁNKÁCH VOLVOCARS.CZ

BARVY

717 Černá Onyx Black Metallic
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