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Značka Volvo rozšiřuje řadu Cross Country
do segmentu limuzín




Automobilka Volvo Cars směřuje vstříc budoucnosti s novým
modelem S60 Cross Country
Prvenství společnosti Volvo Cars v daném segmentu
Model, který vychází z pevně zakořeněné tradice značky v navrhování
automobilů určených pro aktivní životní styl

Automobilka Volvo Cars učinila odhalením nového Volva S60 Cross Country na autosalonu v Detroitu další
krok k uspokojení požadavků svých klíčových zákazníků.
V roce 1977, kdy bylo Volvo první prémiovou značkou, která představila první verzi úspěšného kombi
schopnou poradit si s jakoukoliv silnicí, nikdo netušil, jak moc bude crossoverový koncept úspěšný. V dnešní
době jsou crossovery běžnými vozy, které vytvořily vlastní kategorii lifestylových automobilů. Značka Volvo
nyní dělá další odvážný krok kupředu a pro segment sedanů představuje model S60 Cross Country, první
prémiovou limuzínu se stejnými schopnostmi a obdobně robustním designem, jakým se mohou pochlubit
proslulá Cross Country kombi.
„Cílem, o který usilujeme, je proniknout s naší Cross Country řadou do dalších částí trhu. Když jsme to samé
udělali v roce 1997 s modelem V70 Cross Country, výsledkem bylo zrození zcela nového segmentu. Tomuto
novému modelu jsme dali do vínku veškeré schopnosti řady Cross Country a současně také zcela unikátní
výraz vypovídající o dobrodružné povaze tohoto vozu a jeho potenciálu poradit si s jakoukoliv silnicí, který se
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skvěle doplňuje s jeho sportovním a stylovým provedením,“ prohlašuje Lex Kerssemakers, senior
viceprezident v oddělení pro řízení produktové strategie a vývoje modelové řady ve společnosti Volvo Cars.

Robustní vzhled
Stejně jako před časem představené Volvo V60 Cross Country se může také model S60 Cross Country
pochlubit světlou výškou zvýšenou o 65 milimetrů a tímtéž pohonem všech kol převzatým od jeho větších
sourozenců. Díky tomu se stává jedinou skutečně crossoverovou limuzínou, která je nejen stylová, ale
současně disponuje schopnostmi pro zdolání jakékoliv cesty. V Evropě a na vybraných trzích bude Volvo S60
Cross Country k dispozici také s pohonem předních kol.
„Model S60 Cross Country bude jediným zástupcem segmentu crossoverových limuzín. Našli jsme na trhu
prázdný prostor, který tento všestranný sedan v robustním provedení se zvýšenou světlou výškou krásně
vyplní. Volvo S60 Cross Country osloví lidi, kteří hledají atraktivní limuzínu schopnou zdolat i náročné silnice
a dokážou si vychutnat výhody, které nabízí crossoverová třída,“ vysvětluje Alain Visser, senior viceprezident
oddělení pro marketing, prodej a zákaznický servis ve společnosti Volvo Cars.
Úcta značky Volvo k přírodě a skandinávské tradici se odrazí ve výbavě modelu S60 Cross Country, který
bude dostupný s 18" i 19" koly, opatřenými vysokoprofilovými pneumatikami, které nejenže přispívají k
vyššímu komfortu a k podtržení allroadové estetiky, ale současně jsou také méně hlučné a v případě potřeby
nabízejí zvýšenou ochranu kol.
Jedná se o vůz, který přináší intenzivní a soustředěný jízdný zážitek v robustním provedení, aniž by ztrácel
na dynamice a sportovnosti, čímž do segmentu sedanů vnáší nekonvenční a dobrodružný rozměr.
Pohon
Volvo S60 Cross Country bude uvedeno s plnou nabídkou motorů sahající od výkonné benzínové varianty T5
s pohonem všech kol a výkonem až 250 koní* (bude dostupná v USA, Kanadě, Rusku a Evropě) až po
naftovou verzi D4 s pohonem předních kol a s výkonem 190 koní vycházející z architektury Drive-E, jež
představuje špičku ve své třídě a na nabízí evropských trzích téměř bezkonkurenční kombinaci efektivity a
výkonnosti. Uveden bude také naftový agregát D4 s pohonem všech kol, který vychází z prověřeného
2,4litrového pětiválcového naftového motoru. Předpokládá se, že Volvo S60 Cross Country bude možné
objednávat začátkem léta příštího roku.
Poznámka pro redaktory:




USA 250 koní
EU 254 koní

Fotografie si můžete stáhnout zde:
https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/155230/photos
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