
Nové volvo

Upozornění: Z důvodu možných změn technických parametrů provedených v době tisku tohoto dokumentu nemusí některé z informací uvedených v tomto letáku odpovídat skutečnosti. Před objednáním vozu si prosím vyžádejte 
od svého autorizovaného dealera Volvo aktuální informace. 
Výrobce si vyhrazuje právo provádět kdykoliv bez předchozího upozornění změny v cenách, barvách, materiálech, technických údajích a modelech. 

Integrované prahové nášlapy s podsvícením. Mimo to, 
že Vám tyto hliníkové prahové nášlapy usnadní nastupování 
do vozu a nakládání zavazadel a sportovní výstroje na střechu, 
podtrhnou prostřednictvím světelných LED pruhů svěží 
a vysoce moderní vzhled Vašeho vozu.

44 065,- Kč

Ochranná lišta zadního nárazníku. Tato exkluzivní 
ochranná lišta z kartáčované nerezové oceli pomáhá 
předcházet poškrábání laku vrchní hrany nárazníku 
při nakládání a vykládání zavazadlového prostoru.

2 810,- Kč

Elektricky výklopné tažné zařízení. Toto tažné zařízení, 
které se vyklopí po pouhém stisknutí tlačítka, je tak připraveno 
kdykoli jej potřebujete. Po zbytek času je elegantně ukryto 
pod zadním nárazníkem.

30 950,- Kč

Aktivní parkovací asistent. Aktivní parkovací asistent 
dokáže změřit délku parkovacího místa a pokud chcete, může 
za Vás při parkování převzít řízení, přičemž na Vás zbyde jen 
řazení převodových stupňů a ovládání pedálů. Tento pomocník 
Vám usnadní podélné i příčné parkování.

18 920,- Kč

Bezpečnostní ocelová mříž. Tato bezpečnostní ocelová 
mříž ochrání v situaci, kdy budete muset prudce zabrzdit, 
Vaši posádku před nezajištěným nákladem. Možnosti tohoto 
příslušenství lze rozšířit o podélnou přepážku zavazadlového 
prostoru a dvířka pro psa.

9 600,- Kč

Držák na iPad. Vezměte si s sebou na cesty svůj iPad® 
a zkraťte si čas díky jeho funkcím a aplikacím. Kolébka držáku 
nabízí bezpečné uchycení a možnost dobíjení prostřednictvím 
USB kabelu. Prostřednictvím držáku a USB kabelu lze 
současně dobíjet i mobilní telefon.

14 130,- Kč

Střešní nosiče - příčníky. Tyto aerodynamicky tvarované 
střešní nosiče lze jednoduše namontovat přímo na střešní ližiny. 
Díky nim bude připevnění příslušenství Volvo pro přepravu 
nákladu rychlou a snadnou záležitostí.

5 660,- Kč

22" kola z lehké slitiny v černém provedení Matt Tech 
Black se 6 dvojitými paprsky s výbrusy v provedení 
Diamond Cut. Společně s rozšířením lemů blatníků umocňují 
tato kola robustní a zároveň i elegantní charakter Vašeho Volva 
XC90. Na disky jsou obuty pneumatiky Pirelli Scorpion Verde.

109 400,- Kč

Textilní rohož do zavazadlového prostoru. Tato 
oboustranná a voděodolná rohož připsívá k ochraně a udržení 
elegantního vzhledu zavazadlového prostoru i v době, kdy 
příležitostně převážíte znečištěný náklad.

4 290,- Kč

Sada pro stylové provedení exteriéru. Tato sada zahrnuje přední a zadní ozdobný kryt nárazníku z kartáčované nerezové 
oceli a spodní spoilery s reliéfními akcenty, vnější prahové lišty nebo prahové nášlapy s podsvícením, boční body kit a přední 
dekorativní rámečky. Spojení všech těchto prvků dodá Vašemu Volvu XC90 dynamický a houževnatý výraz. Vzhled elegantního 
a silného vozu je při pohledu zezadu podpořen dvojicí integrovaných koncovek výfuku.

Od 135 000,- Kč
VÍCE INFORMACÍ O NAŠEM PŘÍSLUŠENSTVÍ 

NALEZNETE NA STRÁNKÁCH 

ACCESSORIES.VOLVOCARS.COM

Příslušenství


