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Auto roku 2018: Volvo XC60 – vítěz v hlasování
veřejnosti
Volvo XC60 zabodovalo v anketě Auto roku 2018. V hlasování veřejnosti
s přehledem ovládlo kategorii velkých SUV. Do finále evropské verze ankety se
pak v hlasování poroty probojovalo Volvo XC40.

V rámci 24. ročníku ankety Auto roku, kterou každoročně pořádá Svaz dovozců automobilů, opět
proběhlo vedle hlavních kategorií hodnocených porotci ze zástupců odborných médií také hlasování
veřejnosti, jehož se zúčastnilo 35 810 hlasujících.
V kategorii velkých SUV se na prvním místě umístil vůz švédské automobilky – Volvo XC60.
Jde o nejoblíbenější model Volvo od uvedení první generace na trh v roce 2008 – jak na
zahraničních trzích, tak také v České republice. A její nástupce, který byl představen na letošním
autosalonu v Ženevě, nyní sebevědomě pokračuje v nastolené cestě úspěchu.
Vedle svěžího designu, moderních technologií a vyspělého infotainmentu je to především tradičně
vysoká míra bezpečnosti, co značným dílem přispívá k vzrůstající oblibě vozů Volvo. O špičkových
kvalitách v této oblasti svědčí i nedávné ocenění Euro NCAP, kdy se právě Volvo XC60 stalo
nejlepším velkým offroadem a současně bylo při předávání prestižních cen Euro NCAP 2017 Best in
Class vyhlášeno vozem s nejlepším celkovým hodnocením v roce 2017.
Své finalisty zná již i anketa o evropské auto roku 2018. Mezi sedmi vyvolenými je nejmladší
zástupce rodiny Volvo – malé vyspělé SUV do města Volvo XC40. To kromě stejně skvělé
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bezpečnostní výbavy, jakou má jeho větší sourozenec XC60, nabízí neotřelý, odvážný design a
množství důmyslných úložných prostorů a vychytávek.
Jak si poradí se svými konkurenty ve finále, se dozvíme v březnu, kdy budou výsledky ankety
vyhlášeny v předvečer ženevského autosalonu.
Pořadí finalistů hlasování veřejnosti v kategorii Velká SUV v anketě Auto roku 2018:
Volvo XC60
Range Rover Velar
Mazda CX-5
Alfa Romeo Stelvio
Audi Q5
BMW X3
Peugeot 5008
Renault Koleos
Renault Alaskan

28 %
15 %
14 %
10 %
9%
9%
9%
3%
2%

Fotografie XC60 si můžete stáhnout zde:
https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/models/new-xc60/2018/photos
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