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S představením nového Volva V60 Cross Country
získá švédský rodinný kombík schopnost poradit
si s náročnými cestami
Prémiová automobilka Volvo Cars dnes odhalila novou Cross Country verzi svého
středně velkého kombi Volva V60. Robustní Volvo V60 Cross Country představuje
poslední přírůstek do nové modelové řady, která je jasným důkazem kompletní
transformace, jíž švédská automobilka v posledních letech prošla.
Stejně jako jeho o něco starší bráška představený začátkem letošního roku na příjezdové
cestě jedné ze stockholmských vil je i Volvo V60 Cross Country ztělesněním švédského
rodinného kombi. Mimoto se však může pochlubit schopností zdolávat nezpevněné cesty,
což je vlastnost, jež definuje vozy Cross Country již od představení prvního modelu této
varianty v roce 1997. Volvo V60 Cross Country dělá svému přídomku čest, protože se cítí
jako doma na předměstí i v lese.
„Prostřednictvím nového Volva V60 Cross Country posunujeme naše švédské rodinné kombi
z jednoho přirozeného prostředí do dalšího,“ prohlásil Håkan Samuelsson, prezident
a generální ředitel společnosti Volvo Cars. „Se segmentem Cross Country jsme přišli již před
více než 20 lety a tímto vozem jen potvrzujeme naši dlouholetou tradici ve výrobě
bezpečných, schopných a všestranných rodinných vozů.“
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Světlá výška nového Volva V60 Cross Country je díky speciálně vyvinutému podvozku
a odpružení, které přispívají k terénním schopnostem vozu, až o 75 mm vyšší než
u běžného modelu V60. Součástí standardní výbavy jsou pohon všech kol, asistent pro
bezpečný sjezd prudkého svahu, elektronické řízení stability, kontrola trakce v zatáčkách
a speciální jízdní režim Offroad.
V60 Cross Country těží stejně jako další modely řady 60 a 90 z výhod, které přinášejí
cenami ověnčené bezpečnostní technologie, systém infotainment a modulární platforma
SPA.
„Volvo V60 Cross Country má v každém ohledu stejně vytříbený charakter jako ostatní
modely řad 60 a 90 postavené na základě modulární platformy SPA,“ uvedl Henrik Green,
senior viceprezident pro výzkum a vývoj ve společnosti Volvo Cars. „Díky přidání několika
praktických opatření, mezi které patří vyšší jízdní pozice, zvýšená světlá výška
a dynamický pohon všech kol, se v novém modelu budete cítit jako doma ve městě i na
venkově.“
Standardní výbava vozu zahrnuje cenami ověnčený systém City Safety s funkcí
automatického brzdění plnou brzdnou silou a s dalšími asistenčními prvky, jejichž
úkolem je pomoci řidiči vyhnout se potenciální autohavárii. Jedná se o jediný systém na trhu,
který dokáže rozpoznat chodce, cyklisty a velká zvířata.
Dále je zde asistent pro jízdu v kolonách a semiautonomní řízení Pilot Assist poslední
generace, což jsou systémy podporující řidiče na dobře značených silnicích při řízení,
akceleraci a brzdění. Ve standardu budete navíc těžit z výhod, které přinášejí i systém
ochrany proti neúmyslnému sjetí z vozovky, systém ochrany před srážkou
s protijedoucím vozidlem ve vedlejším pruhu a další. Ke zvýšení vaší bezpečnosti přispěje
také na přání dostupný systém varování před křížením cesty jiným vozidlem. Uvedené
technologie a celá řada dalších asistentů dělají z Volva V60 Cross Country jeden
z nejbezpečnějších vozů na silnicích.
Mezi přednosti nového modelu patří také infotainment systém Sensus Connect, který je
plně kompatibilní s rozhraními Apple CarPlay, Android Auto a se sítí 4G a zajišťuje
internetové připojení bez ohledu na to, zda se s vozem jezdí po městě, nebo na venkově.
Prostřednictvím intuitivního dotykového displeje ve stylu tabletu lze ovládat funkce vozu,
navigaci, online služby i zábavní palubní aplikace.
Nové Volvo V60 Cross Country bude dostupné s benzínovým motorem T5 AWD
a v naftové variantě D4 AWD. V další fázi budou následovat mild hybridní a plug-in hybridní
varianty.
Fotografie si můžete stáhnout zde:
https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/238124/photos
Videa jsou k dispozici zde:
https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/238124/videos

Volvo Car Czech Republic s.r.o., Průhonice, Czech Republic
DIČ: CZ 63981726

Volvo Car Group v roce 2017
Za fiskální rok 2017 zaznamenala automobilka Volvo Car Group provozní zisk (EBIT) 14 061
milionů švédských korun (v roce 2016 to bylo 11 014 milionů švédských korun). Tržby v tomto
období činily 210 912 milionů švédských korun (180 902 MSEK). Za celý rok 2017 se po
celém světě prodalo 571 577 vozů, což oproti roku 2016 znamená zvýšení prodeje o 7,0 %.
Uvedené výsledky jasně svědčí o úspěšnosti komplexní transformace finanční a provozní
strategie, kterou automobilka Volvo v posledních letech prošla. Současně se tím upevňuje
postavení společnosti pro další fázi růstu.
Informace o společnosti Volvo Car Group
Značka Volvo působí na trhu s automobily již od roku 1927. Dnes je automobilka Volvo Cars
jednou z celosvětově nejznámějších a nejrespektovanějších automobilových značek, o čemž
svědčí i fakt, že bylo v roce 2017 prodáno 571 577 jejích vozů v přibližně 100 zemích.
Majitelem společnosti Volvo Cars je od roku 2010 čínská firma Zhejiang Geely Holding (Geely
Holding). Do roku 1999 byla automobilka součástí švédské skupiny Volvo Group, načež byla
koupena americkým koncernem Ford Motor Company. V roce 2010 získala automobilku
Volvo Cars společnost Geely Holding.
V roce 2017 zaměstnávala společnost Volvo Cars na plný úvazek přibližně 38 000
zaměstnanců. Ředitelství, oddělení pro vývoj produktů, marketingové oddělení a správní
oddělení mají z většiny sídlo ve švédském Göteborgu. Čínská část ředitelství automobilky
Volvo Cars sídlí v Šanghaji. Hlavní továrny s výrobními linkami pro vozy značky Volvo jsou
postaveny v Göteborgu (Švédsko), Gentu (Belgie) a v Čcheng-tu a Ta-čchingu (Čína),
zatímco motory se vyrábějí ve Skövde (Švédsko) a v Čang-ťia-kchou (Čína). Díly karoserie
se produkují ve švédském Olofströmu.
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