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Volvo XC60 získalo titul Světové auto roku 2018
Nové středně velké SUV Volvo XC60 bylo na newyorském autosalonu jmenováno
Světovým autem roku 2018, čímž připsalo na stále rostoucí seznam úspěchů
automobilky Volvo Cars další významnou položku.
Mimoto získalo Volvo XC60 začátkem letošního roku prestižní ocenění Severoamerický užitkový vůz roku,
zatímco malé SUV Volvo XC40 bylo v první polovině měsíce března na autosalonu v Ženevě vyhlášeno
Evropským autem roku. Vítězství v soutěži Světové auto roku dosáhla prémiová automobilka Volvo letos
vůbec poprvé.
„Mám radost, že se investice do produktů naší společnosti úspěšně vracejí,“ uvedl prezident a generální
ředitel společnosti Volvo Cars Håkan Samuelsson. „Máme proti sobě tvrdou konkurenci, ale nově získané
ocenění za model XC60 dokazuje, že značka Volvo nabízí správnou kombinaci designu, konektivity a
bezpečnosti, která oslovuje zákazníky z celého světa.“
Nové Volvo XC60, které se v roce 2017 stalo nejúspěšnějším vozem v bezpečnostních testech Euro NCAP,
je standardně vybaveno systémem City Safety, jehož funkce automatického nouzového brzdění plnou
brzdnou silou byla rozšířena o podporu řízení, která zasáhne v případě, kdy nelze samotným brzděním
potenciální dopravní nehodě zabránit. Mezi další bezpečnostní systémy patří systém ochrany před srážkou s
protijedoucím vozidlem ve vedlejším pruhu s podporou řízení, který může předejít kolizi s vozidlem jedoucím
v protisměru, nebo alespoň pomůže zmírnit její dopad, a informační systém monitorující mrtvý úhel, který byl
také rozšířen o podporu řízení dále snižující riziko srážky při změně jízdního pruhu.
V nabídce motorů pro Volvo XC60 najdete celou řadu naftových a benzínových agregátů, stejně jako cenami
ověnčenou benzínovou plug-in hybridní jednotku T8 Twin Engine z dílny automobilky Volvo Cars, s níž tento
vůz dokáže díky výkonu 407 koní zrychlit z 0 na 100 km/h během pouhých 5,3 sekundy.
Fotografie si můžete stáhnout zde:
https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/226762/photos
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