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Volvo S80, XC70 a V70 se zvýhodněním 300 tisíc
korun a bezkonkurenčně nejvyšším standardem
bezpečnosti na trhu
Poslední série modelů S80, XC70 a V70 před příchodem nových modelů
postavených na platformě SPA jsou nyní dostupné za neobvykle lákavé ceny.
Zájemci o jeden z těchto oblíbených vozů Volvo mají neopakovatelnou šanci
pořídit jej se zvýhodněním 300 tisíc korun a k tomu s bezkonkurenčním
standardem bezpečnosti – tedy s nabídkou, která svým rozsahem v základní
výbavě nemá obdobu na celém trhu.

Volvo S80 vyniká vysokou mírou pohodlí a prostorem svého interiéru, luxusními materiály a precizním
zpracováním a nabízí plnou konektivitu díky intuitivním technologiím Sensus.
Na dobrodružnější povahy čeká populární crossover XC70: pohon všech kol, asistent pro bezpečný sjezd
prudkého svahu a systém elektronického řízení stability dělají z jízdy v terénu čiré potěšení.
Komfort, flexibilita a důmyslná řešení, to jsou typické vlastnosti třetího modelu této akční nabídky, rodinného
kombi V70. Připočítejme působivý zavazadlový prostor s elektricky ovládanými dveřmi a dostaneme
dokonalého rodinného přítele.
Doménou švédské značky je především nejvyšší míra bezpečnosti. Ve Volvu má jméno IntelliSafe a
představuje soubor těch nejlepších bezpečnostních inovací, jejichž cílem je chránit posádku vozu v
nepředvídatelných situacích, ať už se jedná o náhle zastavující předchozí automobil, nepozorného cyklistu, či
nechtěné vyjetí z jízdního pruhu. Naše sofistikované technologie rozpoznají chodce a cyklisty, řidiči zobrazí
právě míjené dopravní značky či za něj automaticky přepnou dálková a potkávací světla.
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Nyní jsou modely Volvo S80, Volvo XC70 a Volvo V70 nabízeny za ceny, které se již nikdy nebudou
opakovat.
Akční cena Volva S80 již od 844 000 Kč vč. DPH.
Akční cena Volva XC70 již od 873 000 Kč vč. DPH.
Akční cena Volva V70 již od 714 000 Kč vč. DPH.
Nabídka platí do vyprodání zásob. Podrobnější informace u autorizovaných dealerů značky Volvo.
www.volvocars.cz
Ilustrační fotografie si můžete stáhnout na stránce:
https://www.media.volvocars.com
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