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Historie se opakuje. Nové Volvo XC90 získalo od
magazínu Motor Trend titul „SUV roku“.
Volvo XC90 bylo již podruhé jmenováno magazínem Motor Trend „SUV roku“.

Od základu zcela nově vyvinuté Volvo XC90, postavené na unikátní modulární platformě SPA automobilky
Volvo Cars, nastavuje svým výkonem 316 koní, motorem Drive-E přeplňovaným kompresorem a
turbodmychadlem, který se může na dálnici pochlubit spotřebou 9,4 litrů na 100 km (dle amerického úřadu
EPA), komunikačním rozhraním Sensus ve formě podobající se tabletu a elegantním skandinávským
designem nový standard pro třídu luxusních vozů SUV. S plnou výbavou bezpečnostních systémů IntelliSafe
a s dalšími dvěma světovými novinkami na poli bezpečnostních technologií je nová XC90 zároveň i tím vůbec
nejbezpečnějším vozem Volvo, jaký byl dosud vyroben.
„Každý ve společnosti Volvo Cars je na titul ‚SUV roku‘ udělený magazínem Motor Trend náležitě hrdý,“
prohlásil Lex Kerssemakers, prezident a generální ředitel zastupitelství společnosti Volvo Cars pro Severní
Ameriku. „Nové Volvo XC90 je velmi působivou předzvěstí budoucího směřování automobilky Volvo.“
Lex Kerssemakers přijal legendární ocenění Golden Calipers na galavečeru, který se konal tento týden poblíž
redakce magazínu Motor Trend ve čtvrti El Segundo kalifornského Los Angeles.
Zmíněný titul získal od magazínu Motor Trend již původní model XC90, který si odbyl svou premiéru v roce
2002, kdy změnil definici segmentu sedmimístných SUV.
Ocenění magazínu Motor Trend pro novou generaci modelu Volvo XC90 přichází v době obnovení silného
prodeje na území Spojených států amerických, který se nese ve znamení dvouciferného nárůstu a v rámci
něhož bylo letos prodáno již více než sedm tisíc vozů XC90, což znamená mimořádnou podporu pro
plánované oživení prodeje v regionu USA.
Fotografie si můžete stáhnout zde:
https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/169496/photos
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