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Volvo na Legendách
Nejen fanoušci Volva si mohou začátkem června důkladně prohlédnout to nejlepší ze
současné švédské produkce stejně jako legendární kupé Volvo P1800 – na motoristické
slavnosti Legendy 2018.

Na slavnosti se prezentují automobilové značky, auto- a motokluby i soukromí vystavovatelé,
pořádají se předváděcí jízdy a provází ji velmi bohatý program pro motoristické nadšence i celé
rodiny. Letošní ročník proběhne na výstavišti v Praze-Holešovicích ve dnech 8.–10. června.
Značka Volvo podporuje oblíbenou přehlídku Legendy pravidelně již několik let. Letos svoje
modely představí ve dvou tematicky zaměřených pavilonech. První z nich – Inspirace – plánuje
přenést své návštěvníky do tvůrčího světa okolo automobilů. V multimediálním centru budou
probíhat přednášky zajímavých osobností a společností ze světa vývoje a výroby automobilů,
doplněné unikátními expozicemi předních českých designérů a umělců specializujících se na
automotive oblast. Při té příležitosti bude v tomto pavilonu prezentován luxusní sedan Volvo S90.
Pavilon Elegance, umístěný stylově do pravého křídla Průmyslového paláce, nabídne unikátní
přehlídku krásných, elegantních a v mnoha případech ojedinělých automobilů a motocyklů. Jedná
se o padesát špičkových exponátů z historie i současnosti – a jedním z nich bude model speciální
edice všestranného kombi Volvo V90 Cross Country Ocean Race.
V prostorách vyhrazených značce Volvo o velkorysé ploše 200 m2 pak budou k vidění jednotlivé
modely švédské automobilky, které jsou nominovány na cenu Legendy: největší z SUV, Volvo
XC90 T8 Twin Engine AWD; malý městský „robot“ – nesoucí titul Evropské auto roku – XC40 T5
AWD; nástupce nejoblíbenějšího modelu Volvo a vítěz Světového auta roku – SUV XC60 a
sportovní sedan S60 Polestar.
Výlet do nejkrásnějších historických okamžiků skandinávské automobilky pak zajistí kupé Volvo
P1800, které proslavil například herec Roger Moore, jenž v něm jezdil coby detektiv Simon
Templar v populárním britském seriálu ze 60. let, nebo Američan Irvin Gordon, kterého spolu
s jeho červeným volvem najdete v Guinessově knize rekordů – s jedním a tímtéž vozem totiž
překonal hranici 3 milionů najetých mil.
Mimo statické prezentace bude třikrát denně probíhat „spanilá jízda“ Volva S60 Polestar.
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