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Automobilka Volvo Cars odhaluje nové Volvo V60
Cross Country





Pohon všech kol, robustní design a talent zvládnout každou silnici
Sportovní jízdní zážitek klasické V60 obohacený o schopnost „dostat se
kamkoliv“
Rozšíření uznávané produktové řady Cross Country značky Volvo
Produkt, který bude hrát důležitou roli v plánu na zvýšení prodeje v Severní
Americe

Automobilka Volvo Cars tento měsíc na autosalonu Los Angeles 2014 odhaluje dlouho očekávanou Cross
Country verzi úspěšného sportovního kombi V60.

„Je nám nesmírným potěšením, že můžeme naše produktové portfolio rozšířit o další ryzí Cross Country
model. Podařená kombinace dynamického stylu a houževnatého charakteru umožňuje modelu V60 Cross
Country založit svou vlastní třídu,“ prohlašuje Lex Kerssemakers, senior viceprezident v oddělení pro řízení
produktové strategie a vývoje modelové řady ve společnosti Volvo Cars.
Tradice
Označení Cross Country má dlouhou a vynikající tradici. Automobilka Volvo Cars byla první prémiovou
značkou, která nabídla již v roce 1997 při uvedení modelu V70 Cross Country zvýšenou schopnost vyrovnat
se s jakýmkoliv typem vozovky kombinovanou se stylem vozů kombi – tím vytvořila zcela nový typ jízdního
zážitku, který je od té doby vyhledáván napříč celou motoristickou obcí.
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Volvo V60 Cross Country, do něhož se promítají skandinávské kořeny značky Volvo a také smysl pro přírodu
a dobrodružství, nabízí to nejlepší z obou světů: sportovní jízdní zážitek, kdy je řidič v přímém spojení se
silnicí, ale zároveň si může užívat komfortní jízdu a také svobodu objevovat nové horizonty.
Sportovní povaha
Při světlé výšce, která je ve srovnání s klasickou V60 zvýšena o 65 milimetrů, se masivní konstrukce V60
Cross Country vyznačuje nejen nesrovnatelnou ovladatelností na frekventovaných i odlehlých silnicích, ale i
sportovním jízdním zážitkem umocněným systémem kontroly trakce v zatáčkách s řízením točivého
momentu. V60 Cross Country je vozem, který se dokonale hodí pro úniky za hranice města – umožní vám
díky své čisté robustní formě dosáhnout vašich dobrodružných cílů.
S nabídkou nových 18" a 19" kol v provedení Cross Country bude Volvo V60 Cross Country dostupné s
vysokoprofilovými pneumatikami přispívajícími k vyššímu komfortu, které zároveň evokují estetiku terénních
vozů a zajišťují zvýšenou ochranu kol jak při vjíždění na obrubník, tak při jízdě po kamenitých cestách.
Robustní osobitý vzhled
Základem konceptu Cross Country je vyjádření schopnosti vozu dojet kamkoliv, s čímž souvisí i robustní
vzhled. Jedná se o vůz, který uspokojí všechny, kdo vyznávají aktivní životní styl, dávají přednost prašným
cestám před vydlážděnými silnicemi a nehledají ten nejsnazší způsob, jak dosáhnout cíle. To vše se odráží v
designu V60 Cross Country, který jasně poukazuje na dobrodružnou povahu tohoto modelu. Se zvýšenou
světlou výškou, předními a zadními ochrannými kryty podběhů, bočními ochrannými kryty a rozšířenými
blatníky působí Volvo V60 Cross Country impozantním a houževnatým dojmem, který podtrhuje jeho
všestrannou povahu. O jeho sportovní stránce pak vypovídají například integrované koncovky výfuku. S
robustním stylem exteriéru se doplňují sportovní sedadla čalouněná černou kůží s výrazným hnědým
prošíváním, která budou k dispozici od samotného debutu vozu, zatímco při uvedení vozu pro EU a zbytek
světa začátkem roku 2015 budou sedadla dostupná ve dvou nových verzích s dvoubarevným čalouněním.
Hnací agregát
Modelu V60 Cross Country se jako první dočkají v USA a v Kanadě, kde bude uveden v kombinaci s
legendárním pětiválcovým benzínovým motorem Volvo o výkonu 250 koní, který bude ve spojení s pohonem
všech kol a automatickou převodovkou nabízet velmi konkurenceschopnou spotřebu paliva 23 mpg (míle na
galon).
Pohon Drive-E
Nové špičkové naftové a benzínové čtyřválcové motory Volvo Drive-E, které budou pro V60 Cross Country
celosvětově k dispozici na začátku roku 2015, budou určeny pro variantu s pohonem předních kol, zatímco
verze s pohonem všech kol bude vybavena osvědčeným pětiválcovým motorem D4.
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