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Volvo XC90: poslední šance!
Legendární vůz za výjimečnou cenu pod milion
korun už jen chvíli
Již jen několik málo týdnů potrvá jedinečná šance pořídit největší
model severské automobilky – sedmimístné Volvo XC90 – za akční
cenu pod hranici jednoho milionu korun. Díky balíčku zvýhodnění tak
můžete například D5 AWD Kinetic s pohonem všech kol získat až o
300 tisíc korun levněji.
Když v roce 2002 tehdejší viceprezident a šéfdesignér společnosti Volvo Car Corporation Peter Horbury
pronesl o mladinkém SUV, Volvu XC90, dnes již známá slova „mužný, ale ne ‚drsňák‘, svalnatý, ale ne
agresivní“, ještě nemohl tušit, že se právě zrodila legenda. Výjimečnost tohoto SUV byla pak za 13 let jeho
života potvrzena více než stovkou mezinárodních cen, jež sbíralo napříč kategoriemi i zeměmi, od
východních destinací jako Malajsie či Thajsko, přes gigantické trhy Ruska či Evropy až po svého oddaného
ctitele – Spojené státy. Zde, i po více než dekádě působení na trhu, jej loni v nejpřísnějších crash testech
zařadil Pojišťovací institut IIHS mezi nejbezpečnější vozy své třídy a udělil mu ocenění 2014Top Safety
Pick+.
Vedle bohaté výbavy bezpečnostních systémů typické pro značku Volvo se XC90 stalo také prvním SUV na
světě, jehož sedmisedadlová verze se může pochlubit stejnou mírou ochrany jako tentýž model s pěti
pozicemi, aniž by utrpěla kompaktnost rozměrů. Všech sedm míst je samozřejmě vybaveno tříbodovými
samonavíjecími bezpečnostními pásy s předpínači a opěrkami hlavy. Veškerá sedadla pro cestující lze navíc
sklopit, a vytvořit tak zcela rovnou plochu pro přepravu dlouhých předmětů.
Světové prvenství třímá XC90 také se sníženým příčníkem aktivujícím ochranné prvky protijedoucího vozu
a jeho deformační zóny či systémem ochrany proti převrácení ROPS. K tomu lepší výhled na klikatých
cestách díky vyšší světlé výšce (doplněné ovšem o snížený příčník, který při kolizi naopak chrání nižší
vozidla před obvyklým poškozením způsobeným střety s SUV automobily), prostor pro cestující vyztužený
bórovou ocelí, protismykový systém, systém řízení boční stability vozidla (RSC), bezpečnostní vrstvené
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sklo, plná kontrola nad vozidlem za všech okolností díky pohonu všech čtyř kol – to vše jsou další body pro
bezpečnost a pohodlí posádky Volva XC90.
Přidejte aktivní natáčecí světlomety a automatická LED světla pro denní svícení, nafukovací clonu chránící
cestující na vnějších sedadlech před poraněním hlavy či integrovaný dětský podsedák vprostřed zadní řady
sedadel – a máte jeden z nejbezpečnějších vozů, jaký se kdy na automobilovém trhu objevil.
Volvo XC90 zaujalo vedoucí pozici v segmentu SUV také v oblasti úspory paliva a emisí CO2.
Od 1. května 2014 lze tento ikonický model získat za mimořádnou cenu od 940 500 Kč včetně DPH!
V nabídce můžete volit mezi turbodieslovými pětiválci D4 s 163 k a 340 Nm max. točivého momentu nebo
D5 o síle 200 k a točivém momentu 420 Nm.
Nabídka platí do vyprodání. Podrobnější informace naleznete na http://www.volvodirect.cz/legendarnixc90/.
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