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Rozloučení Volva XC60: neopakovatelná nabídka
Volvo XC60 je jedním z nejoblíbenějších modelů švédské automobilky a od roku
2009 nejprodávanějším volvem vůbec. Jen v tuzemsku se jej od roku 2008, kdy
bylo uvedeno na český trh, do konce loňského roku prodalo na pět a půl tisíce
kusů. V Evropě se stalo dokonce úplně nejprodávanějším středně velkým SUV
roku 2015. Před příchodem jeho nástupce, postaveného již na platformě SPA,
mohou zájemci o tento populární model naposledy využít atraktivní nabídku.
V rámci výjimečné akce získají hned několik výrazných benefitů.
Koncem loňského jara vstoupilo Volvo XC60 první generace do svého posledního výrobního ročníku. Pro
zájemce o toto po všech stránkách typicky švédské SUV nyní české zastoupení automobilky přichystalo
jedinečnou nabídku: do vyprodání zásob si mohou pořídit jeho limitovanou edici se zvýhodněním 100 000 Kč,
servisním kontraktem na pět let nebo do najetí 150 tisíc kilometrů, prodlouženou zárukou i asistencí a sadou
zimních kol zdarma.
Úspěšnost a stálý zájem o tento model tkví především v jeho nadčasové eleganci a variabilitě. Volvo XC60
bylo navrženo tak, aby se od jiných SUV odlišovalo promyšleným minimalistickým designem evokujícím
maximální praktičnost. Přes své kompaktní rozměry je velmi prostorné, je tak ideální volbou pro jednotlivce i
rodiny s dětmi.
Nezáleží mu na počasí a počítá i s náročnějšími terény mimo pohodlné silnice. Díky funkcím, jako jsou
například pohon všech kol, asistent pro bezpečný sjezd prudkého svahu nebo asistent pro rozjezd v kopci,
zasáhne přesně v okamžiku, kdy je to potřeba. Neztratí se samozřejmě ani ve městě: systém City Safety –
který byl od počátku výroby součástí standardní výbavy – dokáže například rozpoznat cyklistu či chodce, kteří
mu zkříží cestu, a připraví brzdy na rychlé zastavení. Pokud je nutný okamžitý zásah, vůz sám zabrzdí, aby
zabránil nárazu či alespoň zmírnil jeho důsledky na minimum.
Vedle záruky bezpečnosti je Volvo XC60 připraveno nabídnout svým pasažérům co největší požitek z jízdy a
nadstandardní cestovní komfort. K němu přispívá veřejností i odborníky oceňované uživatelské rozhraní
Sensus, oblíbené mimo jiné pro své charakteristické skandinávské přednosti: intuitivnost a promyšlený
minimalismus. Ten se odráží v celkovém designu (nejen) interiéru a je jedním z důvodů neutuchající
popularity tohoto modelu. Prémiový audiosystém Harman/Kardon pak patří k těm nejlepším ve své třídě a
poskytuje i možnost vyhledání oblíbených melodií díky integrovaným aplikacím.
Zmíněné vlastnosti a řada dalších kvalit předurčily vůdčí pozici Volva XC60 v nejžádanějším segmentu
středně velkých SUV, kde za sebou v laických i odborných anketách nezřídka zanechává i své německé
konkurenty. Za dobu svého působení na automobilovém trhu nasbíralo desítky ocenění. Jako první prémiové

Volvo Car Czech Republic s.r.o., Průhonice, Czech Republic
DIČ: CZ 63981726

SUV například získalo nejlepší možné hodnocení TOP SAFETY PICK+ (Nejlepší volba z hlediska
bezpečnosti) od nezávislého amerického pojišťovacího institutu IIHS.
Loučení s oblíbeným modelem XC60 nyní zpříjemňuje akční nabídka Volvo, která zahrnuje finanční
zvýhodnění ve výši 100 000 Kč vč. DPH, servisní smlouvu na pět let nebo do najetí 150 tisíc kilometrů,
pětiletou záruku a stejně dlouhou asistenci a navíc kompletní sadu zimních kol R18.
Nabídka platí do vyprodání zásob. Podrobnější informace získáte na webových stránkách www.volvocars.cz
a u jednotlivých autorizovaných dealerů Volvo.
Fotografie si můžete stáhnout zde:
https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/models/xc60/2017/photos
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