
zbrusu nové

stylové příslušenství



„Jak všichni designéři vědí, dokonalé křivky  
je možné podtrhout výběrem správných doplňků.“

SKANDINÁVSKÝ STYL Z DÍLNY VOLVO.

Vylepšete si své zbrusu nové Volvo XC90 
podle svých představ.

Vaše Volvo XC90 jsme navrhli tak, aby 
z něho v každém sebemenším detailu 
vyzařovala jeho stylovost a jedinečnost. 
Díky svému osobitému vzhledu upoutá 
Volvo XC90 pozornost svého okolí, kde 
bude za všech okolností vynikat. „Nejde 
jen o podívanou, ale o celkový zážitek, 
který vychází z unikátních proporcí vozu, 

designu a technologií, které v sobě nové 
Volvo XC90 skrývá“, říká Thomas Ingenlath, 
viceprezident oddělení designu společnosti 
Volvo Cars. Abychom maximálně zdůraznili 
elegantní charakter vozu, nabízíme Vám 
sadu stylových doplňků, které luxusní 
vzhled Vašeho SUV umocní a umožní Vám 
vytvořit si své vlastní Volvo XC90, které 

bude harmonicky souznít s rytmem Vašeho 
života. Hledáte vůz, který zaujme svým 
sofistikovaným a rafinovaným charakterem? 
Nebo snad chcete světu ukázat svou tvrdší 
a drsnější stránku? S naší sadou stylového 
příslušenství snadno upravíte vzhled svého 
Volva XC90 tak, aby vyjadřovalo Vaši 
osobnost. 

volvo XC90 

T6 AWD | Inscription | 707 Perleťově bílá Crystal White 
Pearl | luxusní stylová sada pro exteriér Urban Luxury s 
prahovými nášlapy | 21" leštěná kola z lehké slitiny, s  
10 paprsky v provedení turbíny





T6 AWD | Inscription | 707 Perleťově bílá Crystal White Pearl | luxusní stylová sada pro  
exteriér Urban Luxury s integrovanými dekorativními lištami prahů | 21" leštěná kola z lehké 
slitiny s 10 paprsky v provedení turbíny

T6 AWD | Inscription | 717 – Černá Onyx Black Metallic | 21" kola s 8 paprsky a s výřezy 
v provedení Diamond Cut

Volvo XC90 Inscription se stylovou sadou pro exteriér  
v barvě karosérie s integrovanými dekorativními lištami prahů

Volvo XC90 Inscription bez stylové sady pro exteriér



Urban Luxury
Díky důmyslně řešeným prvkům z 
kartáčované nerezové oceli i ve všech 
barvách karosérie dodá stylová sada 
Urban Luxury Vašemu vozu tu správnou 
jiskru luxusu. K robustnějšímu a sval-
natějšímu vyznění Vašeho Volva XC90 
přispívají také boční prvky rozšiřující 
lemy blatníků a spodní části dveří. Stylo-
vou sadu pro exteriér vozu Urban Luxury 
nabízíme ve dvou variantách: s bočními 
dekorativními lištami nebo s prahovými 
nášlapy.

Stylová sada pro exteriér,  v barvě vozu, 
s dekorativními lištami prahů
Sada obsahuje:
Ochranný kryt podběhu, zadní nárazník
Ochranný kryt podběhu, přední nárazník
Integrované dekorativní lišty prahů
Boční rozšiřující prvky v barvě karosérie
Přední dekorativní rámečky

Stylová sada pro exteriér, v barvě vozu,  
s prahovými nášlapy
Sada obsahuje:
Ochranný kryt podběhu, zadní nárazník
Ochranný kryt podběhu, přední nárazník
Integrované prahové nášlapy s podsvícením
Boční rozšiřující prvky v barvě karosérie
Přední dekorativní rámečky

Integrované prahové nášlapy s podsvícením. Nápadné prahové nášlapy jsou nejen 
praktické, ale jejich světelné proužky Vám v noci usnadní nastupování a vystupování z vozu.

Integrované dekorativní lišty prahů. Zdůrazněním horizontálních linií umocňují 
integrované dekorativní lišty prahů elegantní křivky Volva XC90.

Přední kryt podběhu. Přední kryt podběhu z kartáčované 
nerezové oceli a dolní spojler s reliéfním dekorem dodávají 
Vaší XC90 luxusní a dynamický vzhled.

Přední dekorativní rámečky. Dekorativní rámečky na 
přídi v chromovém provedení s reliéfním vzorem dodávají vozu 
další punc luxusu.

Zadní kryt podběhu. Zadní nárazník je opatřen 
exkluzivním ochranným krytem podběhu z kartáčované 
nerezové oceli a spodním spojlerem, jehož stylové 
reliéfní akcenty dodávají zádi Vaší XC90 dynamický ráz. 
Dojem vysoce výkonného vozu pak završuje elegantně 
integrovaná dvojitá koncovka výfuku.

21" leštěná kola z lehké slitiny s 10 paprsky v 
provedení turbíny. Tato exkluzivní 21" kola dodávají vozu 
na dynamické eleganci, a doplňují tak stylovou sadu pro 
exteriér Urban Luxury.



T6 AWD | Inscription | 707 Perleťově bílá Crystal White 
Pearl | luxusní stylová sada pro exteriér Urban Luxury s 
integrovanými dekorativními lištami | 21" leštěná kola z 
lehké slitiny s 10 paprsky v provedení turbíny

Vaše Volvo XC90 působí elegantním a od pohledu komfortním dojmem. Díky 
jeho všestrannému zaměření a široké škále moderních technologií se jedná o 
luxusní SUV pro každou příležitost. Vytvořte si své vlastní Volvo XC90. Naše 
stylové sady pro exteriér jsou k dispozici ve dvou variantách: v barvě karosé-
rie nebo v kontrastním černém provedení Matt Tech Black. Volbou této sady 
můžete buď podtrhnout městský charakter Vašeho vozu nebo zdůraznit jeho 
houževnatou povahu, přičemž zůstanou zachovány čisté linie vozu.



T6 AWD | Inscription | 707 Perleťově bílá Crystal White Pearl | 
stylová sada pro exteriér Rugged Luxury s integrovanými 
dekorativními lištami | 22" kola z lehké slitiny v černém provedení 
Matt Tech Black/se 6 dvojitými paprsky s výřezy v provedení 
Diamond Cut



T6 AWD | Momentum | 707 Perleťově bílá Crystal White Pearl | stylová sada pro exteriér 
Rugged Luxury s prahovými nášlapy | 22" kola z lehké slitiny v černém provedení Matt Tech 
Black/se 6 dvojitými paprsky s výřezy v provedení Diamond Cut 

T6 AWD | Momentum | 719 Písková Luminous Sand | 19" stříbrná kola s 10 paprsky v 
provedení turbíny

Volvo XC90 Momentum se stylovou sadou pro exteriér v 
černém provedení Matt Tech Black s prahovými nášlapy

Volvo XC90 Momentum bez stylové sady pro exteriér



Přední ochranný kryt podběhu. Atraktivní ochranný kryt 
podběhu z nerezové oceli pro přední nárazník, jehož součástí 
je přední spojler, umocňuje robustní vzhled Vaší XC90. 
Sportovní reliéfní detaily dodávají vozu sebevědomý vzhled.

Přední dekorativní rámečky. Dekorativní rámečky na 
přídi s bohatým chromováním a unikátním reliéfním vzorem se 
dokonale hodí k ostatním stylovým doplňkům Vaší XC90.

Zadní ochranný kryt podběhu. Kryt podběhu z 
kartáčované nerezové oceli dodává další nádech luxusu i 
zadnímu nárazníku. Dokonale tak souzní s dolním spojlerem 
v matném černém provedení Matt Tech Black a společně 
s reliéfními akcenty dále umocňují vzhled silné osobnosti 
vyzařující z Vaší XC90. Celkový vzhled zádi, v němž se 
odráží mocný výkon, dotváří dvojitá koncovka výfuku.

22" kola z lehké slitiny v černém provedení Matt Tech 
Black/se 6 dvojitými paprsky s výřezy v provedení 
Diamond Cut. Tato výrazná 22" kola jsou navržena tak, 
aby dokonale ladila se stylovou sadou pro exteriér Rugged 
Luxury a odrážela dynamický vzhled Vaší XC90.

Rugged Luxury
S černými akcenty v provedení Matt Tech 
Black ukazuje stylová sada pro exteriér 
Rugged Luxury Vašemu okolí drsnou 
tvář Vaší XC90. Naše stylové boční prvky 
v černém provedení Matt Tech Black, 
jejichž úkolem je rozšířit lemy blatníků a 
spodní části dveří maximálně podtrhnou 
robustní vzhled vozu. Stylová sada pro 
exteriér Rugged Luxury je k dispozici ve 
dvou variantách: s integrovanými deko-
rativními lištami prahů nebo s prahovými 
nášlapy. 

Stylová sada pro exteriér, černé prove-
dení Matt Tech Black s integrovanými 
dekorativními lištami prahů
Sada obsahuje:
Ochranný kryt podběhu, zadní nárazník
Ochranný kryt podběhu, přední nárazník
Integrované dekorativní lišty prahů
Boční rozšiřující prvky v černém provedení 
Matt Tech Black
Přední dekorativní rámečky

Stylová sada pro exteriér v černém 
provedení Matt Tech Black s prahovými 
nášlapy
Sada obsahuje:
Ochranný kryt podběhu, zadní nárazník
Ochranný kryt podběhu, přední nárazník
Integrované prahové nášlapy s podsvícením
Boční rozšiřující prvky v černém provedení 
Matt Tech Black 
Přední dekorativní rámečky

Integrované prahové nášlapy s podsvícením. Drsný vzhled svého vozu můžete vylepšit 
atraktivními prahovými nášlapy. Ty jsou opatřeny nenápadnými světelnými pruhy, které Vám v 
noci usnadní nastupování a vystupování z vozu.

Integrované dekorativní lišty prahů. Exkluzivní prahy s integrovanými dekorativními 
lištami z kartáčovaného nerezu dodávají vozu ráz SUV a elegantnější vzhled.



Dotyk výjimečného vkusu, Vašeho vkusu.
Víme, že lidé řídící Volvo XC90 jsou si v 
lecčem  podobní, proto Vám chceme dát 
jedinečnou příležitost vyladit si Volvo XC90 
dle svých vlastních představ. A to je důvod, 
proč jsme navrhli širokou škálu příslušen-
ství, které podtrhne Váš individuální vkus. 

Vyberte si své oblíbené stylové příslušenství 
a kombinujte ho dle své chuti. Abychom Vám 
pomohli zdůraznit Váš osobitý životní styl a 
současně jsme vyhověli Vašim praktickým 
potřebám, zahrnuje naše sada příslušenství 
bohatou nabídku chytrých a důmyslných 

řešení. Naše nabídka zahrnuje prakticky 
vše od střešních boxů a poloautomatického 
tažného zařízení až po stylová příslušenství  
a držáky pro Vaší sportovní výbavu. Výběr  
je jen na Vás. 

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ NAJDETE NA STRÁNKÁCH ACCESSORIES.VOLVOCARS.COM

Pokud žijete aktivním životním stylem, pak pro Vás 
budou naše střešní nosiče vítaným pomocníkem. 
Jsou speciálně navržené tak, aby hladce zapadly do 
úchytů Vaší XC90 a aby je bylo možné v případě potřeby 
kombinovat s různými držáky nákladu. Naše speci-
álně navržené držáky, jako například držák na kajak 
zobrazený na této stránce, Vám bez ohledu na to, jaký 
sport máte rádi, nabídnou nekompromisní kombinaci 
bezpečnosti a snadného používání.



21" leštěná kola z lehké slitiny, s 10 paprsky v provedení turbíny. Završení 
dynamické elegance Vaší XC90 představují 21" leštěná kola z lehké slitiny v provedení 
turbíny, která jsou kryta rozšířenými lemy blatníků v barvě karosérie. Celkový efekt podtrhují 
pneumatiky Pirelli Scorpion Verde.

Sada krytů podběhu. Přední a zadní kryt podběhu v provedení z kartáčované nerezové 
oceli a dolní spojlery s reliéfním dekorem dodávají Vaší XC90 dynamický a robustní vzhled. 
Elegantní dojem pak dotváří integrovaná dvojitá koncovka výfuku v zadní části vozu.

Integrované prahové nášlapy s podsvícením. K dotvoření luxusního vzhledu Vaší XC90 
a zároveň pro snazší nastupování do vozu či nakládání zavazadel na střechu si můžete svůj vůz 
vybavit hliníkovými prahovými nášlapy v barvě vozu. Proužky LED osvětlení Vás navedou ve 
tmě a dodávají vozu moderní, high-tech vzhled.

Přední dekorativní rámečky. Doplňky v podobě těchto dekorativních rámečků s 
chromovaným povrchem a s jemným reliéfním vzorem podtrhnete elegantně dynamický 
vzhled přídě Vaší XC90, která tak získá odhodlaný výraz.



VOLVOCARS.CZ

Poznámka: Některé informace v této brožuře nemusejí být v důsledku změn v parametrech produktů, k nimž došlo od okamžiku tisku, již aktuální a platné. Některé produkty ze zde uváděného či 
vyobrazeného příslušenství mohou být nyní k dispozici pouze za příplatek. Před objednáním požádejte, prosím, vašeho prodejce Volvo o nejnovější informace. Výrobce si vyhrazuje právo provádět kdykoliv 
bez upozornění změny cen, barev, materiálů, technických údajů a modelů.


