Volvo Car Czech Republic, s.r.o.
Public Relations
V Oblouku 731
252 42 Průhonice
Tel.: +420 296 787 111
Fax: +420 296 787 222
www.volvocars.cz

Tisková zpráva
Vydala
Datum vydání

Petra Doležalová, dolezalova@bluewind.cz
14. 4. 2015

Na Šanghajském autosalonu se dočká svého
odhalení Volvo XC90 "Excellence"
Automobilka Volvo Cars odhalí na mezinárodním autosalonu v Šanghaji vůbec
nejluxusnější vůz, který tato společnost během své 88leté historie postavila –
elegantní a vytříbenou čtyřmístnou verzi nedávno uvedeného modelu XC90.
Volvo XC90 Excellence bylo designéry a konstruktéry značky Volvo navrženo, aby nabídlo zákazníkům
výjimečný a osobitý automobilový zážitek, který se opírá o nejnovější skandinávské inovace na poli designu,
vytříbenosti, komfortu a stylovosti.
Volvo XC90 Excellence sice vychází ze zbrusu nového SUV Volvo XC90, ale tím veškerá podobnost končí.
Model XC90 Excellence má oproti původní sedmimístné variantě jen čtyři sedadla, čímž došlo k vytvoření
enormně velkého prostoru pro cestující ve druhé řadě sedadel, díky čemuž si může celá posádka vychutnat
naprosto výjimečný jízdní zážitek.
Tento prostor je využit tak, aby si mohly osoby ve druhé řadě dopřát cestovní zážitek první třídy začínající u
širokých a velkoryse koncipovaných zadních sedadel s možností individuálního nastavení náklonu, která jsou
doplněna masážní funkcí, odvětráváním a zvětšeným prostorem pro nohy, výklopným displejem s dotykovým
ovládáním, sklápěcími stolky, ledničkou s držáky na lahev a skleničky, držákem nápojů s možností ohřevu či
ochlazení a ručně vyráběnými křišťálovými sklenkami proslulé švédské sklářské firmy Orrefors.
„Tento vůz je naší novou vlajkovou lodí,“ vysvětluje Thomas Ingenlath, senior viceprezident oddělení pro
design ve společnosti Volvo Cars. „Prostřednictvím skandinávského designu jsme zde vytvořili nejluxusnější
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možný cestovní zážitek. Volvo dosud nikdy nepředstavilo automobil s podobným charakterem. Jedná se o
vůz, který názorně demonstruje, co dnes značka Volvo znamená.“
Volvo XC90 Excellence nabízí cestujícím mimo jiné také opěrky nohou, náladové osvětlení, osvětlený
odkládací prostor a unikátní kožené detaily ve světlém provedení Blond nebo v černém odstínu Charcoal.
Dále se může pochlubit stěnou oddělujícím zavazadlovým prostorem, přídavným zvukovým odizolováním
kabiny a pneumatikami Pirelli se systémem pro potlačení hluku (PNCS).
Posádka Volva XC90 Excellence si bude užívat také speciálního rozšíření audiosystému Bowers & Wilkins,
jehož původní 19reproduktorová verze je zde obohacena o další reproduktor, výsledkem čehož jsou
bezkonkurenční kvalita reprodukce zvuku a prostorový efekt pro osoby sedící na zadních sedadlech.
„Vytvořili jsme vůz, který nabídne cestujícím na zadních sedadlech jeden z vůbec nejlepších jízdních zážitků
v luxusním voze,“ prohlašuje Thomas Ingenlath. „Výsledkem naší snahy je špičkové prostředí překypující
komfortem pro relaxaci nebo řešení pracovních záležitostí.“
Protože Švédi milují čerstvý vzduch, je XC90 Excellence vybavena také čističkou vzduchu s ionizátorem
integrovanou v systému klimatizace CleanZone. Funkce ionizátoru spočívá v neutralizaci pozitivně nabitých
částeček vzduchu (například prach nebo kouř), které se shlukují a následně jsou odstraněny z kabiny.
Volvo XC90 Excellence potěší také kůží potaženou palubní deskou s kontrastním prošíváním a barevně
sladěným polstrováním stropu v textilním provedení nubuk. Pokud jde o exteriér, představují rozpoznávací
znaky tohoto modelu znak Excellence, chromované kryty B- a C-sloupků a spodní lišty dveří.
Zbrusu nové Volvo XC90, které bylo oficiálně představeno v srpnu 2014, se mezi zákazníky segmentu
luxusních SUV dočkalo extrémní popularity. Ještě před jeho vystavením v showroomech bylo na toto Volvo
přijato 24 000 objednávek. Toto číslo představuje zhruba polovinu očekávaného objemu prodeje modelu v
roce 2015.
Varianta XC90 Excellence zahrnuje všechny funkce, kterým nová XC90 vděčí za svůj pokračující úspěch.
Patří sem například nejvyspělejší bezpečnostní systémy na světě, nové technologie motorů a
bezkonkurenční kombinace výkonu a hospodárnosti.
Volvo XC90 Excellence bude ještě letos na vybraných trzích celého světa dostupné prostřednictvím online
prodeje.

Fotografie si můžete stáhnout zde:
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