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Objevte znovu svou vášeň pro řízení a nechte se inspirovat
naším sedanem Volvo S60, který na Vás udělá dojem svým
silným výkonem, atletickými proporcemi a vzrušujícím
charakterem. Každá Vaše cesta s ním bude zábavou
bez ohledu na to, zda jedete do práce nebo vyrážíte na jednu
ze svých legendárních bezstarostných jízd.
Pro automobilku Volvo Cars je vytvoření skvělého auta
o vyváženém spojení dynamiky a komfortu. Pro takový vůz
jsou bezpodmínečnou nutností citlivé reakce, přičemž si
za všech okolností musí udržovat svou stabilitu. A přesně takové
jízdní charakteristiky jsme dosáhli u Volva S60.
Jedná se o vůz, který Vás kromě svých jízdních vlastností
nadchne i svým důmyslně řešeným interiérem, který nepostrádá
eleganci. Kabina vozu je navržena tak, aby se Vám jelo příjemně i na sebedelší vzdálenosti. Spojením skandinávského
smyslu pro design a švédské řemeslné preciznosti vznikla
kabina, v nímž budete mít vše naprosto pod kontrolou a navíc
budete obklopeni krásnými materiály. Řízení Vám navíc
usnadní celá řada intuitivních technologií. V neposlední řadě je
zde atraktivní zevnějšek, který na sebe bude strhávat pozornost okolí.
Sebejisté a elegantní Volvo S60 bylo stvořeno, aby Vás
inspirovalo na každé Vaší cestě. Jedná se o vůz, se kterým
budete ve spojení.
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V Y T VÁŘÍME NOVOU DEFINICI
OSOBNÍ MOBILIT Y
Naším cílem je poskytnout Vám svobodný způsob cestování podle
vlastních pravidel, ekologicky a bezpečně. Toho jsme schopni
dosáhnout tím, že na první místo stavíme Vaše potřeby, což v praxi
znamená, že využíváme ty nejlepší dostupné technologie, aby Vám
byly k službám, vynalézáme nové technologie řešící dosud neřešené
problémy a prostřednictvím kombinace různých technologií Vám
přinášíme zcela nové zážitky.
Ve společnosti Volvo Cars vždy klademe na první místo lidi.
Věříme, že by nás technologie měly osvobozovat, ne svazovat. Auto
by nám mělo sloužit jako prostředek, který přispívá k tomu, aby
byl náš život bohatší a méně komplikovaný. V roli progresivního
poskytovatele řešení pro zajištění osobní mobility Vám chceme
otevřít dveře do budoucnosti, jež se ponese ve znamení online, plně
elektrifikovaných a automaticky řízených vozidel.
Proto jsme se také zavázali naplnit následující vize:
• Počínaje rokem 2020 by neměl v žádném novém voze Volvo nikdo
utrpět smrtelné ani jinak vážné zranění.
• Počínaje rokem 2025 Vám chceme prostřednictvím nových vozů
Volvo každoročně vrátit jeden týden kvalitně stráveného času.
• Do roku 2025 chceme dosáhnout stavu, kdy bude 50 % námi
vyrobených a prodaných vozů poháněno čistě elektrickým
agregátem.
Jedná se o vize, v nichž se odráží náš závazek k ochraně toho, co
je důležité pro svět, který společně sdílíme. To vše vystihuje švédské
slůvko „Omtanke“, což je výraz pro „péči“ a „ohleduplnost“. Mimo
to znamená také „přehodnocování“, což přesně odpovídá našemu
přístupu, na jehož základě spolupracujeme s těmi nejlepšími technologickými společnostmi na světě na vývoji inovací, které nás
posunou směrem k lepší a udržitelnější budoucnosti.
Naším cílem je usnadnit a zpříjemnit Vám život a vrátit Vám pocity
radosti a svobody, které by mělo auto představovat.
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T6 AWD | R-Design
725 Červená Fusion Red Metallic

ST VOŘENO
PRO MILOVNÍK Y ŘÍZENÍ
Sebejisté Volvo S60 s atletickými proporcemi a elegantními
křivkami zachycuje podstatu dobrého skandinávského designu.
Jedná se o dynamický sedan, ze kterého vyzařuje přirozená
sebejistota, aniž by na sebe musel křiklavě upozorňovat.
Výkonný charakter vozu podtrhují svěží a ostré křivky,
které perfektně ladí s elegantní siluetou. To vše dohromady
vytváří vůz, který přímo láká k usednutí za volant. Jízda v něm
Vás nadchne a stane se na silnici zdrojem Vaší inspirace. O Váš
skvělý jízdní zážitek se postará kombinace nenuceného výkonu,
progresivního podvozku a intuitivních technologií, prostřednictvím nichž tento vůz oslabuje radost z jízdy.
Ať se na něj díváte zvenku nebo zevnitř, Volvo S60 je sedanem, který se stane potěchou pro Vaše smysly a navíc Vás bude
bavit v každé jízdní situaci.

VÍCE INFORMACÍ NALEZNE T E NA S T R ÁNK ÁCH VOLVOCARS.CZ
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20" kola z lehké slitiny s 5 trojitými
paprsky v matně černém provedení Matt
Black s výbrusy Diamond Cut přispívají
k ještě dynamičtějšímu a účelnějšímu
vzhledu Volva S60 R-Design.
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Volvo S60 poznáte na první pohled
díky výrazně vyrýsovaným boků, které
definují atletický charakter vozu. Po setmění jsou jeho silné ramenní linie navíc
zdůrazněny nepřehlédnutelnými LED
koncovými světly.

VO LVO S60

T6 AWD | R-Design
Čalunění v kombinaci jemná kůže Nappa a textil Open Grid | Tmavé provedení
Charcoal v tmavém interiéru Charcoal, RG0R | Dekorativní obložení interiéru Metal
Mesh | Audiosystém Bowers & Wilkins

Nechte se hýčkat kabinou nabízející celou řadu půvabných detailů a technologií,
díky nimž se můžete na pozici řidiče plně soustředit na jízdu a užívat si každou cestu.
V rámci úrovně výbavy R-Design Vám sedadla Contour zajistí vynikající boční oporu,
zatímco Vám volant Sport poskytne možnost pohodlné interakce s vozem. Elegantní
a moderní vzhled interiéru umocňuje hliníkové dekorativní obložení interiéru.
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Čalounění z jemné kůže Nappa
Tmavé provedení Charcoal v tmavém interiéru Charcoal RB0R | Dřevěné dekorativní
obložení interiéru Driftwood | Audiosystém Bowers & Wilkins | Panoramatická střecha

INTERIÉR, K TERÝ JE
PŘÍSLIBEM
PŘÍJEMNÉ JÍZDY
Po usazení do sedadla řidiče Volva S60 Vám bude okamžitě
jasné, že jste se ocitli na místě, které bylo stvořeno pro Vaše
potěšení z jízdy. Čistý vzhled interiéru prostý rušivých prvků
přesně vystihuje designérský přístup, v němž forma sleduje
funkci. Účelnost a vytříbenost interiéru podtrhují detaily, jako
jsou ovládací prvky s dekorem v podobě diamantového brusu
a palubní deska čalouněná materiálem Benova s prošitím.
Protože tvar předních sedadel, která lze nastavit z hlediska
celé řady různých parametrů, kopíruje zakřivení lidského těla,
řidič a spolujezdec vpředu v nich získají mimořádnou oporu.
Díky velkorysému prostoru pro nohy a maximálně podpůrným
sedadlům v zadní řadě bude cestovat v naprostém komfortu
celá posádka.
Na přání dostupná panoramatická skleněná střecha zaplaví
kabinu světlem. Aby světla nebylo příliš, je sklo tónované
a navíc lze zatáhnout elektricky ovladatelnou sluneční clonu.
Se čtyřzónovou klimatizací si mohou cestující na zadních vnějších sedadlech stejně jako řidič i spolujezdec vpředu nastavit
pro své sedadlo ideální klima, zatímco naše technologie
CleanZone vyčistí nasávaný vzduch od prachu, pylů, drobných
částeček a pachů.

VO LVO S60

Palubní deska čalouněná materiálem
Benova s kontrastním prošitím
dodává interiéru na luxusní sofistikované
atmosféře.
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Výrazné výdechy ventilace jsou
opatřeny ovládacími prvky s kovovou
povrchovou úpravou a knoflíky
s dekorativním vzorem v podobě
diamantového brusu. Dekorativní hliníkové
obložení Metal Mesh dodává palubní
desce na technicky vyspělém moderním
charakteru, přičemž přispívá k vytvoření
atmosféry kabiny zaměřené na řidiče.

Nedílnou součást jízdního zážitku
tvoří ve Volvu S60 švédské řemeslné
umění a vybrané materiály. Příkladem
za všechny je elegantní ručně
vyráběná křišťálová hlavice voliče
řazení pro motorizace T8 a T6 Twin
Engine z dílny švédské sklářské značky
Orrefors®, která představuje elegantní
splynutí tradičních technik s vyspělým
designem a technologiemi.

Dekorativní hliníkové obložení
interiéru Metal Mesh je v plném
souladu s moderním pojetím luxusu
a současně perfektně ladí s nerezovými
kryty reproduktorů audiosystému
Bowers & Wilkins.

VO LVO S60
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ST VOŘENO
PRO INSPIR ATIVNÍ JÍZDU
Volvo S60 je vozem, který Vás bude inspirovat k řízení. A to
nejen svým dynamickým charakterem. Zapůsobí na všechny
Vaše smysly a zprostředkuje Vám skutečnou radost z jízdy.
Tento hbitý a perfektně vyvážený vůz Vám při své vytříbenosti
zajistí perfektní komfort při jízdě na dlouhé vzdálenosti
i dostatek vzrušení.
Podvozek Volva S60 je vpředu vybaven dvojitým
lichoběžníkovým zavěšením kol, zatímco vzadu je osazen
unikátní víceprvkovou nápravou Integral Link. To v praxi znamená, že si budete při řízení užívat nejen precizní a ostré reakce,
ale i sebejistou a komfortní jízdu. Na přání je k dispozici také
podvozek Sport (standardní výbava varianty R-Design) s nižší
světlou výškou a tužšími pružinami a tlumiči, díky čemuž se vůz
může pochlubit ještě větší stabilitou a rychlejšími reakcemi.
Technologie aktivního podvozku umožňuje upravit jízdní
charakter a ovladatelnost Volva S60, zatímco Vám tři jízdní
režimy umožní vybrat si preferovanou konfiguraci motoru,
převodovky, akcelerátoru a řízení. Mimo to si můžete v rámci
režimu Individual vytvořit své vlastní parametry. Bez ohledu
na Vámi zvolenou konfiguraci je však jisté, že se Volvo S60
stane Vaším perfektním partnerem na každou cestu.

Vyspělá technika Volva S60 Vám přinese ryzí dynamický jízdní zážitek. S předním
dvojitým lichoběžníkovým zavěšením, jehož obdobu můžete najít u sportovních
vozů, Vám Volvo S60 za všech okolností poskytne precizní zpětnou vazbu a kontrolu
nad vozem.

POHON Moderní efektivní hnací síla

T8 Twin Engine | Inscription
727 Šedá Pebble Grey Metallic | 19" kola z lehké slitiny s 5 rozvětvenými
paprsky, černé provedení Black / výbrusy Diamond Cut

VZRUŠENÍ PLYNOUCÍ Z ELEK TRICKÉ JÍZDY
Naše nejvyšší motorizace, plug-in hybridní jednotka T8 Twin
Engine, představuje zosobnění skutečně uspokojující jízdy.
Přední kola pohání benzínový agregát přeplňovaný turbodmychadlem a kompresorem, který disponuje silou 303 koní.
O výkon přenášený na zadní nápravu se stará elektromotor
o výkonu 87 koní. To v praxi znamená, že získáte výhody elektrifikace včetně možnosti každodenního bezemisního dojíždění
na běžnou vzdálenost v kombinaci se silou výkonného spalovacího motoru.
Pro ty, kteří to rádi berou domů tou delší cestou, je zde Volvo
S60 T8 Polestar Engineered s odlehčenými kovanými koly,
vysoce efektivními brzdami Brembo a tužším sníženým podvozkem opatřeným tlumiči Öhlins. To vše je do detailu vyladěno

odborníky na vysoce výkonná vozidla ze společnosti Polestar,
jejichž posláním je poskytnout Vám inspirativní, dynamický
a intuitivní jízdní zážitek.
Protože bylo již při navrhování Volva S60 počítáno s plug-in
hybridní jednotkou, nabízí varianta T8 Twin Engine stejně
velkorysý prostor jako ostatní motorizace modelu S60, a tím
pádem i stejně praktickou využitelnost. Proces nabíjení je rychlý
a snadný – stačí jednoduše připojit vůz k elektrické zásuvce
nebo k nabíjecí stanici.
Prostřednictvím pěti jízdních režimů můžete změnit jízdní
charakteristiku vozu, aby odpovídala cestě, kterou máte
před sebou, nebo Vašemu momentálnímu rozpoložení. Režim
Pure je optimalizován pro elektrickou jízdu s nulovými emisemi
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a s dojezdem 50 km, což je vzdálenost, která většině lidí stačí
pro běžné dojíždění. Po přepnutí do režimu Power bude elektromotor spolupracovat s benzínovým motorem s přeplňováním
turbodmychadlem a kompresorem, aby Vám po sešlápnutí
plynového pedálu obě jednotky poskytly okamžitou odezvu.
V režimu AWD je hnací síla přenášena na všechna čtyři kola,
což napomáhá k získání lepší trakce na kluzkém povrchu.
Jestliže vůz necháte ve výchozím režimu Hybrid, budou dle
potřeby využívány buď elektromotor, spalovací jednotka nebo
oba agregáty T8 Twin Engine naráz, abyste si mohli vychutnávat
co nejplynulejší a nejefektivnější jízdu.

Protože bylo Volvo S60 od základu zkonstruováno s myšlenkou na integraci plug-in
hybridního agregátu, akumulátor i elektromotor jsou uloženy níže v podvozku.
Výsledkem je nižší těžiště a lepší rozložení hmotnosti, což přispívá k citlivějším
reakcím vozu a jeho intuitivnějšímu ovládání.

VO LVO S60
T6 AWD | Inscription
727 Šedá Pebble Grey Metallic | 19" kola z lehké slitiny s 5 rozvětvenými
paprsky, černé provedení Black / výbrusy Diamond Cut
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NENUCENÁ HNACÍ SÍL A
Kamkoliv Vás cesta zavede, tam Vám naše silné a pečlivě
vyladěné benzínové motory zajistí skutečné potěšení z jízdy.
Agregáty T4 a T5 nabízejí ve vyváženém poměru citlivé reakce
a efektivitu, zatímco Vás vysoce výkonný motor T6 AWD
s přeplňováním kompresorem a turbodmychadlem nadchne
svou silou. Jedná se o kompaktní a lehké čtyřválce, které
představují menší zátěž pro přední nápravu a přispívají
k agilnějšímu chování vozu a jeho lepší odezvě na podněty
řidiče. Protože mají menší motory v důsledku nižšího tření
menší energetické ztráty, každá kapka paliva zde vykoná více
práce, což přispívá ke snížení emisí i spotřeby paliva.
V neposlední řadě je zde zážehový motor T6 AWD
přeplňovaný kompresorem a turbodmychadlem, který Vám
vždy dodá potřebný výkon, přičemž nezáleží na tom, zda
provádíte manévr v nízké rychlosti nebo předjíždíte na dálnici.
Mezi výhody motorů T5 AWD a T6 AWD patří také pohon všech
kol přispívající k lepší trakci a přilnavosti při akceleraci – to je
obzvláště výhodné na kluzkém povrchu nebo při tažení nákladu.
Všechny naše pohonné agregáty lze doplnit adaptivním
systémem jízdních režimů, který Vám umožní změnit
jízdní charakteristiku Vašeho nového Volva v S60 souladu
s aktuálními jízdními podmínkami. Například v režimu Eco
dochází ke kalibraci pohonné jednotky za účelem dosažení
co nejnižší možné spotřeby paliva a emisí, zatímco v režimu
Dynamic se zkrátí reakční doba, výsledkem čehož je rychlejší
odezva vozu na Vaše podněty. Protože je Volvo S60
dostupné s naší osmistupňovou automatickou převodovkou
Geartronic™, řazení převodových stupňů probíhá plynule
a citlivě. Pro úroveň výbavy R-Design jsou na přání k dispozici
unikátní pádla řazení umožňující měnit převodové stupně
snadno a pohotově.

BEZPEČNOST Ochrana toho, co je důležitét
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T6 AWD | Inscription
727 Šedá Pebble Grey Metallic

SYSTÉM PILOT ASISST VÁM
USNADNÍ ŘÍZENÍ
Naše vyspělé asistenční technologie řidiče Vám usnadní
život. S jejich pomocí si můžete užívat příjemně pohodovou
jízdu, přičemž budete mít situaci stále plně pod kontrolou. Asistent pro jízdu v kolonách a Pilot Assist poslední generace z Vás
sejmou část stresu spojeného s jízdou ve vyšších rychlostech (až
do 130 km/h) nebo s dopravním provozem, kde je třeba často
zastavovat, aby pro Vás bylo řízení příjemnější. S nimi bude Vaše
Volvo S60 udržovat nastavenou rychlost a odstup od vozidla
před sebou. Mimo to bude prostřednictvím zásahů do řízení
udržováno ve střední části jízdního pruhu. To znamená, že Vám
Váš vůz v těch nejmonotónnějších situacích, jako jsou dlouhé
cesty po dálnici, uleví od napětí a pomůže Vám soustředit se
na řízení.
Systém pracuje na základě informací z kamery a radaru
integrovaných v čelním skle Volva S60, které využívá
k monitorování polohy vozu vzhledem k vodorovného značení
jízdního pruhu a vozidlu jedoucímu vpředu (pokud zde nějaké je).
Protože se jedná o velmi inteligentní systém, prostřednictvím
mapových dat palubní navigace dokáže rozpoznat blížící se
kopce a zatáčky a přizpůsobit rychlost dané situaci, aby Vám
pomohl jezdit co nejkomfortněji a nejbezpečněji. Pokud dojde
k deaktivaci systému, jste na tento fakt upozorněni jemnými
vibracemi na volantu.
Systém Pilot Assist je ve Volvu S60 propojen se systémem
pro výběr jízdního režimu, což znamená, že bude v režimu Eco
navíc klást důraz na efektivní jízdu, zatímco v režimu Dynamic
bude svižněji reagovat na rychlost vozidla vpředu.
To byla ukázka našeho přístupu k technologiím, které
navrhujeme, aby byla každá Vaše cesta bezpečnější a ubíhala
v pohodovějším rytmu.

Prosím pamatujte: Za řízení vozu je vždy zodpovědný řidič a výše uvedené funkce
slouží jen jako jeho podpora.

VO LVO S60

TECHNOLOGIE CIT Y SAFET Y.
VÁŠ PROAK TIVNÍ PARTNER,
K TERÝ VÁM USNADNÍ ŽIVOT NA CESTÁCH.

Systém propojené bezpečnosti
Jedná se o bezpečnostní inovace, které Vám pomohou
předjímat potenciálně nebezpečné dopravní situace
například prostřednictvím upozornění na to, že nějaký
jiný online vůz před Vámi aktivoval výstražná světla.
Mimo to Vás mohou funkce Systému propojené bezpečnosti na základě aktuálního počasí a informací
z infrastruktury upozornit na nebezpečí kluzké silnice.
Jedná se o informace, jejichž sdílení s ostatními vozidly
funguje anonymně a obousměrně.

Systém ochrany před srážkou s protijedoucím
vozidlem prostřednictvím automatického brzdění
Technologie, se kterou si společnost Volvo Cars
připsala celosvětové prvenství, dokáže rozpoznat
vozidla jedoucí proti Vám ve špatném jízdním pruhu.
Jestliže kolizi nelze předejít, systém může Váš vůz
automaticky zabrzdit a přitáhnout na přání dostupné
„připravené bezpečnostní pásy“ předních sedadel, aby
se maximálně snížil dopad nárazu.

Systém ochrany před srážkou s protijedoucím
vozidlem ve vedlejším pruhu
Pokud s vozem přejedete vodorovné značení jízdního
pruhu a vybočíte do cesty protijedoucímu vozidlu, Váš
vůz Vás na hrozící nebezpečí upozorní a jemným zásahem do řízení Vám pomůže vrátit vůz zpět do správné
stopy. Systém Vám prostřednictvím automatického
asistenta řízení pomůže předejít případné srážce s protijedoucím vozidlem.
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Naše pokročilé proaktivní bezpečnostní technologie Vám
dodají pocit sebejistoty a pomohou Vám mít situaci pod kontrolou. Základem aktivní bezpečnosti v podání značky Volvo
je systém City Safety, který Vám pomůže sledovat situaci
před vozem a v případě potřeby Vám poskytne podporu
v podobě automatického brzdění nebo úhybného manévru.
Řízení je s ním mnohem zábavnější a především bezpečnější.
Systém City Safety dokáže ve dne i v noci identifikovat
jiná vozidla, chodce, cyklisty a velká zvířata pohybující se
před vozem. Nejenže Vás upozorní na potenciálně nebezpečnou situaci, ale také může začít automaticky brzdit, aby Vám
pomohl zabránit kolizi nebo alespoň zmírnit její dopad. Dále je
zde naše pokročilá technologie Systém ochrany před srážkou

Systém udržení vozidla v jízdním pruhu
Jestliže Systém udržení vozidla v jízdním pruhu
zaznamená, že má Váš vůz tendenci neúmyslně vyjet
ze svého jízdního pruhu, pomůže Vám jemným zásahem do řízení vrátit ho zpět. Pokud by to nestačilo
nebo byste i nadále pokračovali v řízení vozu směrem
ven z jízdního pruhu, budete na nebezpečnou situaci
upozorněni vibracemi na volantu.

s protijedoucím vozidlem prostřednictvím automatického
brzdění, s níž si automobilka Volvo připsala celosvětové prvenství. Ta dokáže rozpoznat vozidlo jedoucí proti Vám a automaticky začít brzdit, aby pomohla zmírnit dopad nárazu.
Vaše Volvo Vás podpoří také v případě, kdy budete při jízdě
rychlostí 50 až 100 km/h nuceni provést rychlý úhybný
manévr. Jestliže se rozhodnete strhnout řízení, systém City
Safety Vám může pomoci provést celý manévr co nejefektivněji
a nejbezpečněji to půjde prostřednictvím individuálního přibrzdění vnitřních kol a zesílením Vašeho zásahu do řízení.
Systém City Safety se jednoduše stane Vaším perfektním
partnerem na cesty: když je to nutné, chová se proaktivně,
zatímco po zbytek času zůstává diskrétně v pozadí.

Systém ochrany proti neúmyslnému sjetí z vozovky
Jedná se o bezpečnostní inovaci automobilky Volvo,
která má za úkol udržet Vás bezpečně na silnici. Pokud
Systém ochrany proti neúmyslnému sjetí z vozovky
rozpozná, že vůz inklinuje k neúmyslnému opuštění
silnice, pokusí se ho jemným zásahem do řízení navést
zpět a případně může začít i brzdit.

Informační systém monitorující mrtvý úhel
(BLIS™) s asistentem řízení
Systém BLIS™ Vás může upozorňovat na vozidla,
která se pohybují ve Vašem mrtvém úhlu nebo se
k Vám přibližují zezadu vysokou rychlostí. Jestliže
i přes to vjedete do dráhy jiného vozidla, systém BLIS™
Vám může jemným zásahem do řízení pomoci vrátit
zpět do původního jízdního pruhu.

Prosím pamatujte: Za řízení vozu je vždy zodpovědný řidič a výše uvedené funkce slouží jen jako jeho podpora.

VO LVO S60
T6 AWD | Inscription
727 Šedá Pebble Grey Metallic | 19" kola z lehké slitiny s 5 rozvětvenými
paprsky, černé provedení Black / výbrusy Diamond Cut
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PARKUJTE S NAPROST ÝM
PŘEHLEDEM
Každá Vaše cesta musí zákonitě začínat a končit parkováním,
což je důvod, proč společnost Volvo Cars investovala značné
úsilí do vývoje technologií, které Vám parkování usnadní
a současně Vám ušetří čas. Vaše Volvo S60 Vám pomůže najít
parkovací místo, na které se samo zaparkuje, a následně z něj
můžete rovnou zaplatit parkovné (v ČR zatím není tato služba
k dispozici).
Jestliže rádi parkujete sami, jistě Vám přijdou vhod naše
Kamera s výhledem do 360° a senzory parkovacího asistenta,
se kterými bude parkování bezpečnější a snazší. Kamera
s výhledem do 360° Vám na displeji středové konzoly zprostředkuje pohled na okolí vozu z ptačí perspektivy. K zaplacení
za parkovací místo můžete použít aplikaci Park & Pay (v ČR
služba není k dispozici), která je součástí Vašeho navigačního
systému Sensus.
Pokud preferujete co nejsnazší a nejbezpečnější parkování,
Aktivní parkovací asistent zaujme roli zkušeného pomocníka,
který zaparkuje za Vás. Nejprve Vám řekne, zda je parkovací
místo dostatečně velké, a poté převezme řízení a provede
parkovací manévr. Na zaparkování Vašeho Volva mu stačí prostor, který představuje 1,2krát délku Vašeho vozu. Jediné, co
musíte udělat Vy, je zrychlovat nebo brzdit dle pokynů na displeji komunikačního rozhraní řidiče.
Až budete parkovací místo opouštět, Systém varování
před křížením cesty jiným vozidlem s funkcí automatického
brzdění Vám při couvání pomůže předejít srážce s jiným vozem.
Jeho úkolem je upozornit Vás na jiná vozidla, chodce a cyklisty
blížící se k zádi Vašeho vozu z boku. Pokud na výstrahu nezareagujete a hrozí bezprostřední riziko srážky, může za Vás
i brzdit.

Kamera s výhledem do 360°
Kamera s výhledem do 360° Vám na 9" displeji středové konzoly nabídne užitečný
pohled na vůz a jeho okolí z ptačí perspektivy, abyste mohli díky vynikajícímu 100%
výhledu parkovat snadno a bezpečně.

VO LVO S60
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Přední sedadla pohlcující energii nárazu
Výrazně tvarovaná přední sedadla Vašeho Volva
mají mnohem více předností než jen pěkný
vzhled. Jsou zkonstruována tak, aby absorbovala
velkou část vertikálních sil vznikajících například
v důsledku tvrdého přistání v terénu po tom, co
vůz opustí vozovku. Jedná se o další důkaz našeho
úsilí o vyrábění automobilů, které se budou starat
o Vaše bezpečí.

ST VOŘENO K TOMU, ABY VÁS CHR ÁNILO
Chránit Vás i Vaši posádku bylo vždy nejvyšší prioritou
každého z vozů, který jsme kdy vyrobili. Proto vyspělé
bezpečnostní technologie Vašeho Volva těží z desítek let inovací
automobilky Volvo Cars.
Ve Volvu je účinnost ochrany posádky v případě dopravní
nehody dána vzájemnou interakcí všech bezpečnostních
funkcí. Všechny technologie, od designu sedadel přes bezpečnostní klec, která Vás obklopuje, až po bezpečnostní pásy
a airbagy, spolupracují, aby společně minimalizovaly dopad
případného nárazu na všechny cestující ve voze a poskytly Vám
maximální ochranu.
Přední sedadla Vám poskytnou mnohem více, než jen
prvotřídní komfort. Navrhli jsme je tak, aby Vás současně
chránila v případě kolize. Jestliže do Vašeho vozu někdo
narazí zezadu, nastoupí na scénu náš unikátní Systém ochrany
proti hyperflexi krční páteře, který pomůže ochránit Vaše

záda a krk. Při neúmyslném sjetí vozu ze silnice a jeho letu
vzduchem pomůže energii absorbující struktura předních
sedadel chránit Vaši páteř před poškozením způsobeným
tvrdým přistáním.
Protože má Vaše Volvo šestý smysl, včas se připraví,
aby měl pro Vás dopad nárazu co nejmenší následky.
Například na přání dostupná funkce Příprava bezpečnostních
pásů předních sedadel zajistí, abyste v případě rozpoznání
pravděpodobného nárazu seděli v nejbezpečnější možné
poloze. V případě dopravní nehody umí Vaše Volvo automaticky kontaktovat rychlou záchrannou službu, které předá
informace o Vaší poloze, aby k Vám dorazila pomoc co nejdříve
je to možné.
Díky široké škále bezpečnostních technologií a pozornosti
věnované detailům se Vaše Volvo stane místem, kde budete
v bezpečí.

Bezpečnostní klec Volvo. Konstrukce kolem prostoru pro cestující je z velké části
vyrobena z oceli legované bórem, která se může pochlubit ultra vysokou pevností
a vytváří ochrannou klec kolem celé posádky, zatímco přední a zadní deformační

zóny pomohou rozptýlit energii vzniklou nárazem. Poté jsou zde bezpečnostní pásy
a airbagy, které vzájemně spolupracují, aby kontrolovaným způsobem ztlumily dopad
nárazu na každého z členů posádky.

KONEKTIVITA Pro Váš jednodušší životr

LIDSK Ý ROZMĚR
Usilujeme o to, aby Vám vozy Volvo usnadnily a zpříjemnily
život. Pochopili jsme, že toho můžeme dosáhnout pouze pokud
se bude vyspělá technologie, která Vás bude udržovat ve spojení
s Vaším vozem i se světem kolem Vás, chovat přirozeným a lidským způsobem.
Náš 9" dotykový displej středové konzoly Vám kromě intuitivního ovládání funkcí Vašeho Volva umožní také zůstat online.
Plocha dotykového displeje je natolik citlivá, že ji můžete ovládat dokonce i v rukavicích. Mimo to je opatřena antireflexní povrchovou úpravou, takže je displej vždy perfektně čitelný.
Jednou z hlavních zásad automobilky Volvo Cars je maximálně Vám usnadnit interakci s vozem, aby Vás za jízdy ovládání
jeho funkcí nerozptylovalo. Vyřešili jsme to zobrazením zásadních informací na displeji komunikačního rozhraní řidiče, který
se nachází přímo v zorném poli řidiče. Na displeji s vysokým
rozlišením se zobrazují klíčové informace, přičemž se mohou
v závislosti na situaci měnit velikost a tvar jednotlivých ukazatelů. Například pokud využíváte navigační systém, navigační
pole se na displeji zvětší, abyste měli lepší přehled o navigačních pokynech. Displej komunikačního rozhraní řidiče navíc umí
přizpůsobit jas okolním světelným podmínkám, jako jsou např.
ostré sluneční světlo nebo šero v tunelu.
Také na přání dostupný head-up displej promítá relevantní
informace do zorného pole řidiče, a tím pádem představuje další
způsob, jak maximálně omezit rozptylování řidiče.
Dále je zde hlasové ovládání, kterým lze u nového Volva
S60 ovládat celou řadu funkcí, aniž by bylo nutné spouštět
ruce z volantu a zrak ze silnice. Protože systém rozumí přirozené řeči (zatím není k dispozici v ČJ), nemusíte se učit konkrétní příkazy, ale stačí Vám jen na Vaše Volvo mluvit jako byste
hovořili s jiným člověkem.

9" displej středové konzoly Vám prostřednictvím dotykové technologie umožní intuitivně ovládat funkce vozu. Prostřednictvím
něj můžete pracovat s funkcemi navigačního
systému, zábavních systémů, klimatizace
i chytrého telefonu. Elegantní a citlivě reagující
displej vypadá a současně i funguje skvěle,
a přesně takové by technologie měly být.
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VÁŠ SCHOPNÝ PRŮVODCE,
SE K TERÝM BUDETE VŽDY VE SPOJENÍ
Intuitivní technologie Volva S60 Vám pomohou dostat se kam
potřebujete snadno a rychle. Jasná grafika navigačního systému
Sensus je dobře čitelná, zatímco formát na výšku znamená, že
se mapa nemusí tolik posouvat a zobrazí se na ní delší úsek silnice, po které se pohybujete.
Naše inovace Vám ušetří čas také tím, že Vám prostřednictvím
integrovaných aplikací, jako jsou Google Search a Yelp, pomohou najít to, co hledáte. Stačí si najít čerpací stanici, restauraci

Hlasové ovládání
Nejnovější technologie rozpoznání hlasu automobilky
Volvo Cars rozumí přirozené řeči (zatím není k dispozici
pro ČJ), proto můžete na svůj vůz mluvit běžnou
řečí a nemusíte se učit nazpaměť fráze pro ovládání
klimatizace, navigačního systému, médií nebo funkcí
telefonu.

nebo hotel a navigační systém Sensus Vás tam dovede.
Volvo S60 Vám prostřednictvím palubního Wi-Fi přístupového bodu a 4G konektivity zajistí spojení s Vaším digitálním
světem. Propojení Vašeho chytrého telefonu s vozem je tak jednoduché, jak jen může být: stačí telefon připojit k příslušnému
konektoru a rozhraní Apple CarPlay™ nebo Android Auto™ se
postará o zbytek. To znamená, že promění displej středové konzoly v prodloužení displeje Vašeho telefonu.

Navigační systém Sensus
Se svými přehlednými mapami, hladkou konektivitou
a snadnou ovladatelností se navigační systém Sensus
stane Vaším nepostradatelným společníkem, který Vám
naplánuje každou cestu, abyste si mohli prostě užívat
každý moment.

Integrace chytrého telefonu
Prostřednictvím rozhraní Apple CarPlay™ nebo Android
Auto™ můžete jednoduchým způsobem propojit svůj
chytrý telefon s palubním systémem. Vše, co musíte
udělat, je připojit telefon a na displeji středové konzoly
se zobrazí stejný typ rozhraní jako na domovské stránce
Vašeho chytrého telefonu.

VO LVO S60

ROZDÍL, K TERÝ JE JASNĚ SLYŠET
Ponořte se ve svém Volvu S60 do křišťálově čistého
a do detailu prokresleného zvuku Vašich oblíbených hudebních
skladeb. Za spolupráce s těmi nejlepšími světovými experty
na audiotechniku se nám podařilo vytvořit audiosystémy, které
Vás vtáhnou do světa hudby, kterou milujete.
Audiosystém Harman Kardon® Premium Sound Vás bude
hýčkat nádherně vyváženým působivým zvukem. Intenzivní
hudební prožitek je zprostředkován 14 hi-fi reproduktory včetně
vzduchem chlazeného subwooferu, jehož basové tóny budete
vnímat celým tělem.
Jestliže patříte mezi vášnivé milovníky hudby, je pro Vás
tím pravým řešením audiosystém Bowers & Wilkins, který
při výkonu 1 100 W povznese Váš poslechový zážitek ve voze

na ještě vyšší úroveň. Jeho součástí je 15 samostatných špičkových reproduktorů včetně centrálně umístěného výškového
reproduktoru v provedení „on top“, které minimalizuje odrazy
zvuku od čelního skla, a našeho unikátního vzduchem chlazeného subwooferu. Výsledkem je velmi intenzivní a naprosto
věrná reprodukce zvuku, která Vaší oblíbené hudbě vdechne
život. Celé naše snažení je o tom, abyste si mohli hudbu vychutnávat přesně tak, jak původně zamýšleli její autoři.
Pokud se přidá ještě plynulá integrace chytrého telefonu,
bude poslouchání hudby prostřednictvím Vašeho telefonu
stejně jednoduché jako volání. Postará se o to rozhraní Apple
CarPlay™ nebo Android Auto™, zatímco Vám palubní aplikace
Spotify nabídne okamžitý přístup v podstatě k jakékoliv hudbě.

Protože je náš audiosystém Bowers & Wilkins hladce integrován do struktury kabiny, Vaše Volvo Vám může nabídnout ten nejrealističtější
a nejintenzivnější možný hudební zážitek. Mimo to je zde inovativní technologie zpracování zvuku se třemi režimy, díky nimž si můžete
ve svém voze vytvořit specifickou akustiku, která Vám zajistí ještě větší sepětí s hudbou. Abyste si při poslechu hudby mohli vychutnávat
i extrémně nízké a čisté basové tóny, je součástí soustavy reproduktorů také vzduchem chlazený subwoofer, který dokáže rozpumpovat
velké množství vzduchu a v podstatě mění celou kabinu v jeden velký basový reproduktor.

KO NEK T I V I TA | 37

Audiosystém Harman Kardon® Premium Sound
jsme vyvinuli ve spolupráci se specialisty na hi-fi
technologie ve společnosti Harman Kardon®. Srdce
systému tvoří digitální zesilovač o výkonu 600 W,
který se stará o přenos zvuku do 14 reproduktorů
upravených speciálně na míru akustice interiéru
Vašeho Volva. Celá audiosoustava s prostorovým
zvukem je zárukou špičkového poslechového
zážitku. O optimalizaci odezvy každého
individuální ho reproduktoru se stará unikátní
software na zpracování zvuku od specialistů
na audiosystémy, společnosti Dirac Research,
který zajišťuje dokonale harmonický výstup
kompletní soustavy. Ať již sedíte na předních
nebo zadních sedadlech, za všech okolností si
budete vychutnávat prvotřídní poslechový zážitek,
ke kterému patří i extrémně jednotné a tvrdé
basové tóny.

Apple CarPlay je obchodní známkou společnosti Apple Inc.
Android je obchodní známkou společnosti Google Inc.
Bowers & Wilkins je obchodní známkou společnosti B&W

Group Ltd.
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VOLVO ON CALL
VÁŠ OSOBNÍ ASISTENT
Aplikace Volvo On Call spojí Váš vůz se zbytkem světa, aby
Vám usnadnila život. Protože je zde pro Vás, kdykoliv ji potřebujete, Váš vůz se stane něčím více než jen dopravním prostředkem – bude Vaším osobním asistentem.
Jistě Vás potěší, že si s její pomocí můžete nechat na dálku
předem vyhřát nebo ochladit kabinu, aby byl Váš vůz připraven
na ranní cestu do kanceláře nebo na pohodový návrat zpět
domů. Dále Vám dokáže najít volné parkovací místo a rovnou Vás
k němu i dovede. Jestliže aplikaci Volvo On Call necháte synchronizovat se s Vaším kalendářem, bude Váš vůz informovat
o tom, kdy máte další schůzku a jak se tam dostanete. V neposlední řadě přispěje k zajištění Vašeho bezpečí, protože v případě
dopravní nehody automaticky kontaktuje rychlou záchrannou
službu, které zároveň předá informace o Vaší poloze.

S A P L I K AC Í V O LV O O N
CALL BUDE VÁ Š DEN
JEDNODUŠŠÍ
Od ranní úspory času až po relaxační
jízdu při návratu domů má systém Volvo
On Call potenciál stát se Vaším nepostradatelným každodenním partnerem.

P E R F E K T N Í Z AČ ÁT E K D N E
Díky schopnosti aplikace Volvo On Call
ovládat nezávislé palivové topení Vašeho vozu
můžete i za mrazivých rán nastupovat do příjemně vyhřátého vozu s odmrazenými skly.
Na cestě Vám ve voze stačí stisknout tlačítko
On Call a požádat operátora, aby zadal
Vaši cílovou polohu do navigačního systému
Vašeho vozu a Vy jste ho nemuseli zadávat
manuálně (pro ČR dostupné pouze prostřednictvím zaslání cíle přímo z aplikace VOC).

07:30

P O M ŮŽ E VÁ M N A J Í T VA ŠE
AUTO
Pokud zapomenete, kde jste zaparkovali
svůj vůz, stačí použít lokátor vozu
a na mapě se zobrazí ulice, kde vůz stojí.
Jestliže jste v jeho blízkosti, můžete ho
na sebe nechat upozornit aktivací světel.

11:00
JAK Ý JE DAL ŠÍ PL ÁN?
V okně kalendáře se zobrazí Vaše další
schůzka. Stačí, abyste stiskli tlačítko
v aplikaci a adresa místa další schůzky
se odešle do navigačního systému.

12:00
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KOMFORT OVL ÁDANÝ
NA DÁLKU

PŘ I P R AV E N O N A N OV Ý D E N
Přichází Vám upozornění, že máte ráno
pracovní schůzku. Místo konání schůzky
si odešlete do navigačního systému Sensus a nastavíte topení, aby se zapnulo pár
minut před tím, než nastoupíte do vozu.

Nastává ideální čas pro zapnutí
nezávislého palivového topení, abyste
měli při odchodu z kanceláře vůz krásně
vyhřátý.

13:00
DORUČENÍ DO VOZU
Boty, které jste si včera objednali prostřednictvím
služby Doručení do vozu (v ČR zatím nedostupná),
kurýr právě doručuje do kufru Vašeho vozu.

14:45

17:15

17:45

22:20

MOBILNÍ WI-FI
PŘÍSTUPOV Ý BOD
Máte namířeno domů. Díky palubní
Wi-Fi síti si cestu zpříjemníte
posloucháním oblíbené hudby streamované z Vašeho chytrého telefonu.

Přichází Vám upozornění, že byla Vaše
objednávka doručena do kufru Vašeho
vozu.

VÍCE INFORMACÍ NALEZNE T E NA S T R ÁNK ÁCH VOLVOCARS.CZ

VO LVO S60

CARE BY VOLVO –
ALTERNATIVNÍ ZPŮSOB
VL ASTNICT VÍ VOZU
Chápeme, že se postupem doby mění nejen lidské životy, ale
i potřeby mobility. Moc dobře si uvědomujeme, jak jsou pro Vás
důležité flexibilita, přístup k nejnovějších technologiím a atraktivní design. Proto se společnost Volvo Cars postavila do čela
při představování nových způsobů, jak si užívat cestování
v automobilu.
Říkáme tomu Care By Volvo (v ČR zatím není k dispozici).
Myslíme si, že název tohoto programu mluví za vše. Naše
nabídka předplacených služeb je navržena tak, abyste si mohli
svůj vůz užívat bez starostí, díky čemuž bude Váš život snazší
a příjemnější.
Za pevný měsíční poplatek, který pokrývá pojištění, údržbové
práce a daně, výměnu pneumatik a neustále se rozšiřující
seznam osobních asistenčních služeb*, Vám předplatné Care
by Volvo nabídne bezproblémový servis, který se radikálně liší
od leasingu pro soukromé osoby i od tradiční formy zapůjčení
vozu.
Připojte se k nám na naší nové cestě, v rámci níž se chystáme
změnit definici luxusního automobilového zážitku a současně
přistupovat k mobilitě zodpovědným a promyšleným způsobem,
který Vás nadchne. Program Care by Volvo Vám nabízí svobodu.
Svobodu volby, svobodu využívání vozu a svobodu cestování
podle vlastních pravidel, ekologicky a bezpečně.
*Nabídka dostupných služeb se může lišit v závislosti na konkrétní lokalitě a požadavcích trhu. Bližší informace o programu Care by Volvo jsou uvedeny v lokální nabídce
pro Vás trh.

VÍCE INFORMACÍ NALEZNE T E NA S T R ÁNK ÁCH VOLVOCARS.CZ
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VO LVO S60
T6 AWD | R-Design
725 Červená Fusion Red Metallic | 20" kola z lehké slitiny s 5 trojitými
paprsky, matně černá Matt Black / výbrusy Diamond Cut
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Volvo S60 T8 Polestar Engineered
Optimalizováno ve prospěch čistého výkonu a fascinující
jízdní dynamiky.

Volvo S60 R-Design
Sportovní styl a precizní jízdní vlastnosti sedanu
stvořeného pro výkon.

Volvo S60 Inscription
Moderní pojetí luxusu dovedené do dokonalosti
prostřednictvím krásných materiálů a precizního
řemeslného zpracování.

Volvo S60 Momentum
Moderní dynamický styl s prémiovým charakterem.

VYTVOŘTE SI ŠVÉDSKÝ DYNAMICKÝ SEDAN DLE SVÝCH
PŘEDSTAV
Při všem, co děláme, stavíme na první místo lidi. Tím pádem
Vám přirozeně chceme poskytnout dostatek volnosti, abyste si
mohli vytvořit Volvo, které bude v perfektním souladu s Vaším
životním stylem a s Vaší osobností.
Abychom si byli jistí, že dostanete Volvo S60 přesně
takové, po jakém toužíte, vytvořili jsme pro Vás různé
designové varianty, které se mohou pochlubit výrazným stylem

Poznámka: Jednotlivé úrovně výbavy se mohou na různých trzích lišit. Nejaktuálnější
informace si prosím vyžádejte od svého autorizovaného partnera pro prodej vozů Volvo.

i charakterem: sportovní Volvo S60 R-Design, luxusní Volvo
S60 Inscription a prémiové Volvo S60 Momentum. Nebo si
můžete vybrat skutečně výkonnou variantu: úžasné Volvo S60
T8 Polestar Engineered.
Bez ohledu na své priority si můžete být jistí, že máme Volvo
S60 jako stvořené přímo pro Vás. Čtěte dále a poznejte různé
podoby nového Volva S60.

P OKUD SI CHCE T E V Y T VOŘI T SVÉ VL AS T NÍ VOLVO S60, NAVŠ T IV T E
PROSÍM S T R ÁNK Y VOLVOCARS.COM/CZ/BUILD

VO LVO S60
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T8 | Polestar Engineered
019 Černá Black Stone | 20" kola z lehké slitiny Polestar Engineered

RYZÍ VÝKON
U zrodu Volva S60 T8 Polestar Engineered stála jediná, avšak
velmi silná, ambice: chtěli jsme Vám dopřát co nejpreciznější
a nejintenzivnější jízdní zážitek. Tečka.
Abychom to dokázali, spojili jsme síly se špičkovými konstruktéry ze společnosti Polestar, která představuje naší značku
zabývající se vývojem vysoce výkonných elektrických vozů.
Spojení vytříbenosti, inovací zaměřených na lidi a prvotřídní bezpečnosti se znalostmi expertů na stavbu vysoce výkonných
závodních vozů Polestar nám umožnilo vyvinout něco, čemu
říkáme vyspělá jízdní dynamika.
V praxi to znamená, že jsme každý ze zásadních dílů vozu
zkonstruovali a jemně vyladili, aby Vám všechny komponenty
jako celek poskytly mimořádné potěšení z jízdy. Všechny
komponenty, od silného plug-in hybridního agregátu T8 Twin
Engine až po exkluzivní podvozek Polestar Engineered s tlumiči
Öhlins a vysoce výkonný brzdový systém Polestar Engineered
Brembo, vzájemně spolupracují za účelem optimalizace výkonu,
jízdních vlastností a kontroly nad vozem. Pokud přičteme ještě
lehká kovaná kola Polestar Engineered a výrazný styl, čeká
na Vás velmi precizní jízdní zážitek doprovázený výhodami
elektrifikace.

NAVRHNĚ T E SI SVÉ VL AS T NÍ VOLVO S60 P OLES TAR
ENGINEERED NA S T R ÁNK ÁCH VOLVOCARS.CZ

VO LVO S60

Volvo S60 T8 Polestar Engineered povznáší precizní jízdní vlastnosti
a výkon Volva S60 na ještě vyšší úroveň. Pohonná plug-in hybridní
jednotka T8 Twin Engine, která se může pochlubit výkonem 318 koní
+ 87 koní a pohonem všech kol, Vám bude dělat radost nekompromisním
výkonem i svou efektivitou. Společně s konstruktéry značky Polestar
jsme vylepšili již tak vynikající podvozek Volva S60 tím, že jsme ho
vybavili tuž šími pružinami Polestar a špičkovou technologií tlumení z dílny
společnosti Öhlins, která je renomovaným švédským výrobcem tlumičů
pro vysoce výkonná a závodní vozidla a motocykly. Díky tomu Vám tento
vůz nabídne precizní a konzistentní jízdní charakteristiku doprovázenou
maximálním kontaktem se silnicí, a to za všech jízdních podmínek,
přičemž si stále budete užívat příjemný jízdní komfort. Abyste se mohli
za všech okolností spolehnout na maximální brzdný účinek, budete mít
k dispozici brzdový systém Polestar Engineered Brembo.
Podvozek Polestar Engineered Öhlins jsme vytvořili,
protože jsme Vám chtěli poskytnout perfektní rovnováhu
mezi hbitostí, ovladatelností a komfortem. Technologicky
vyspělé tlumiče Öhlins spolupracují s předními a zadními
pružinami Polestar Engineered, které přispívají k větší
tuhosti podvozku a snižují jeho světlou výšku. Díky tomu má
vůz za jízdy pevnější charakter a chová se vyrovnaněji, což
se v zatáčkách projevuje menší tendencí ke klopení karoserie a lepším držením stopy. Aby byla zajištěna co největší
stabilita a předvídatelnost, je pohonná jednotka T8 Twin
Engine zkonstruována tak, aby došlo k lepšímu rozložení
zatížení a ke snížení těžiště vozu.

Technologicky vyspělé tlumiče Öhlins ruční
výroby přináší perfektní rovnováhu mezi
ovladatelností a komfortem. Díky rychlejším reakcím tlumičů Öhlins využívajících
unikátní technologii Dual Flow Valve (DFV)
mohou kola a pneumatiky po přejetí hrbolu
nebo výmolu okamžitě obnovit kontakt
s jízdním povrchem, aniž by hrozila ztráta
trakce. Vzhledem k tomu získáte možnost
užívat si sportovní jízdu a skvělou ovladatelnost bez kompromisů na komfortu.

Zavěšení předních kol je
navíc stabilizováno rozpěrnou
tyčí Polestar Engineered.
Ta se bez ohledu na rychlost
jízdy podílí na ještě preciznější a citlivější charakteristice
řízení a na lepší ovladatelnosti při projíždění zatáček.

Brzdy Polestar Engineered Brembo jsou tvořeny šestipístkovými
brzdovými třmeny a 371mm odvětrávanými brzdovými kotouči, které
mají u předních kol drážkované provedení zajišťující lepší chlazení.
Jedná se o brzdy, které prostřednictvím své konstrukce podporují maximální ovladatelnost a brzdný účinek, přičemž při ostré jízdě ztrácí jen
minimum ze svého výkonu.

VO LVO S6 0 T 8 P O L ES TA R EN GINEER ED

4 4} | 47

Volvo S60 T8 Polestar
Engineered v černém
odstínu Black Stone
s na přání dostupnými
20" kovanými koly z lehké
slitiny v černém provedení Black s 5 paprsky
ve tvaru do „Y“ a s koncovkami výfuku Polestar
z nerezové oceli s černou
chromovanou povrchovou
úpravou.

Interiér Volva S60 T8 Polestar
Engineered v dynamickém
tmavém provedení Charcoal
se sedadly Contour čalouněnými
v kombinaci jemná kůže Nappa
/ textil Open Grid, která jsou
opatřena nastavitelným prodloužením sedáku. To vše v kombinaci
s na přání dostupnou palubní
deskou čalouněnou materiálem
Benova s kontrastním prošitím.

Bezpečnostní pásy
ve zlatém odstínu
elegantním způsobem
odkazují na unikátní
detaily podvozku
Volva S60 T8 Polestar
Engineered.

20" kovaná kola z lehké slitiny
s 5 paprsky ve tvaru do „Y“ zaujmou
svou unikátní odlehčenou konstrukcí, přičemž nabízí úžasné jízdní
vlastnosti, které plně odpovídají
jejich vzhledu.

VO LVO S60
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T6 AWD | R-Design
725 Červená Fusion Red Metallic | 20" kola z lehké slitiny s 5 trojitými
paprsky, matně černá Matt Black / výbrusy Diamond Cut

INSPIROVÁNO VÁŠNÍ
PRO SPORT
Pokud milujete řízení, je pro Vás Volvo S60 R-Design tou pravou volbou. Ve svém atletickém stylu a prostřednictvím své precizní ovladatelnosti úroveň výbavy R-Design zachycuje podstatu
sportovního jízdního zážitku. Sportovní povahu Vašeho Volva
podtrhne celá řada výrazných designových detailů, díky nimž
udělá vůz na silnici opravdu silný dojem. Atraktivní provedení
dává tomuto vozu vyniknout z každého úhlu, přičemž je zároveň
příslibem toho, že bude každá Vaše jízda strhující. Můžete si být
jistí, že potěšení z jízdy Vás v novém Volvu S60 R-Design nikdy
neopustí. Radost ucítíte již v okamžiku, kdy se usadíte do ergonomicky tvarovaného sedadla řidiče v provedení R-Design, kde
budete obklopeni důmyslně řešeným expresivním interiérem.
Vše od volantu R-Design s na přání dostupnými pádly řazení
až po tmavé polstrování stropu v provedení Charcoal Vás bude
za jízdy inspirovat a podporovat. A všichni ti, kteří milují energický jízdní styl a intenzivní kontakt s vozovkou, budou nadšení
ze sníženého sportovního podvozku Volva S60 R-Design.

NAVRHNĚ T E SI SVÉ VL AS T NÍ VOLVO S60 R-DESIGN NA S T R ÁNK ÁCH
VOLVOCARS.CZ

VO LVO S60

Volvo S60 R-Design na Vás zapůsobí svým jedinečným stylem
a svým silným charakterem, díky nimž nikdy nesplyne s davem.
O atletické povaze Volva S60 R-Design nenechají nikoho
pochybovat sportovní prvky exteriéru v provedení R-Design.
Uvnitř přispívají ke sportovní atmosféře výrazně tvarovaná
sedadla R-Design, dekorativní hliníkové obložení interiéru
Metal Mesh, polstrování stropu v tmavém provedení Charcoal a na přání dostupná palubní deska čalouněná materiálem
Benova s prošitím, což je kombinace vytvářející prostředí
podobné kokpitu závodního vozu. Abyste si mohli užívat vynikající ovladatelnost vozu bez kompromisů na jízdním komfortu,
je zde pro Vás perfektně vyladěný sportovní podvozek.

Naše LED světlomety, leskle černá mřížka chladiče v provedení R-Design zasazená v hedvábně lesklém rámu Silk Metal a unikátní leskle černé spodní krajní
mřížky chladiče dodávají Volvu S60 R-Design na dynamickém charakteru.

Kryty vnějších zpětných
zrcátek v dynamickém
leskle černém provedení
R-Design.
Užijte si jízdní zážitek R-Design na maximum
také díky našim 20" kolům z lehké slitiny v matně
černém provedení Matt Black a s výbrusy Diamond Cut a sportovnímu podvozku s tužšími
pružinami a tlumiči, které přispějí ke sportovnějšímu jízdnímu chování vozu a k redukci klopení
karoserie při zatáčení.

Dvě integrované koncovky výfuku, které na silnici
přitahují pozornost.

Volvo S60 R-Design ve sportovním červeném odstínu Fusion Red Metallic a s 20" koly
s 5 trojitými paprsky v matně černém provedení s výbrusy Diamond Cut.

VO LVO S6 0 R- DESIGN | 51

Součástí interiéru R-Design jsou sportovní volant R-Design, hlavice řadicí páky
R-Design potažená perforovanou jemnou kůží Nappa s kontrastním prošíváním
a manžeta řadicí páky ve stejném provedení, sedadla Contour s exkluzivním
čalouněním v kombinaci perforovaná jemná kůže Nappa v tmavém odstínu Charcoal /
textilní materiál v provedení Open Grid, dekorativní hliníkové obložení interiéru v provedení Metal Mesh a na přání dostupná palubní deska čalouněná materiálem Benova
s kontrastním prošitím.

Dekorativní hliníkové
obložení interiéru Metal
Mesh dodává interiéru
Volva S60 R-Design
na dynamické, technologicky vyspělé atmosféře.

Sportovní volant R-Design potažený kůží, který je za příplatek
k dispozici s pádly řazení, na přání dostupná palubní deska
čalouněná materiálem Benova s prošitím a náš 12" displej
komunikačního rozhraní řidiče se čtyřmi grafickými režimy.

Výrazně tvarovaná sedadla Contour R-Design s nastavitelným prodlouženým
sedáku Vám zajistí vynikající oporu pro příjemnou jízdu, zatímco exkluzivní
čalounění v kombinaci jemná kůže Nappa / textil v provedení Open Grid
s kontrastním prošíváním přispěje k navození sportovní atmosféry, která
neztrácí na kultivovanosti.

VO LVO S60
T6 AWD | Inscription
727 Šedá Pebble Grey Metallic | 20" kola z lehké slitiny s 10 paprsky
v provedení turbíny, černé provedení Black / výbrusy Diamond Cut

MODERNÍ POJETÍ LUXUSU
Luxusní Volvo S60 Inscription jsme vytvořili, aby splňovalo Vaše
oprávněně vysoká očekávání od moderního švédského luxusu.
Jedná se o velmi osobité vyjádření našeho silného smyslu
pro dynamiku a vytříbenost. Každý z detailů byl vybrán s maximální pečlivostí, abyste si mohli Vy i Vaše posádka vychutnávat
skutečně stylové a osvěžující prostředí.
Luxusní vzhled a charakter Volva S60 Inscription je umocněn
precizně působícími a pečlivě promyšlenými detaily. S jeho
dynamickou povahou i elegantním skandinávským designem
perfektně ladí nepřehlédnutelná chromovaná maska chladiče,
lesklé dekorativní lemování bočních oken a 18" kola z lehké
slitiny s 10 rozvětvenými paprsky v černém provedení s výbrusy
Diamond Cut.
Atmosférou Inscription dýchá také precizně zpracovaný
interiér, kde na Vás udělají dojem kůží čalouněná sedadla, dekorativní obložení interiéru Driftwood z pravého dřeva a na přání
dostupná palubní deska čalouněná materiálem Benova
s prošitím.
Volvo S60 Inscription představuje ztělesnění naší hrdé
tradice v navrhování vozů, jejichž srdcem je člověk. Pokud dojde
na inteligentní luxus snoubící se s výrazným stylem a svěžími
nápady, Volvo S60 Inscription je natolik výjimečné jako Vy.

NAVRHNĚ T E SI SVÉ VL AS T NÍ VOLVO S60 INSCRIP T ION
NA S T R ÁNK ÁCH VOLVOCARS.CZ
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VO LVO S60

Dvě integrované koncovky výfuku a lesklá dekorativní lišta
podtrhují elegantní a současně i výkonný vzhled zádi.

Exkluzivní Volvo S60 Inscription s elegantními prvky,
které jsou v interiéru zasazeny jako klenoty, a se skutečně
pěknými koly vyjadřuje podstatu moderního švédského
luxusu. Po nasednutí do vozu Vám bude dělat radost interiér
vytvořený z precizně opracovaných autentických materiálů.
Mimořádně příjemný smyslový zážitek umocní sedadla
Comfort čalouněná jemnou kůží, originální dekorativní
dřevěné obložení interiéru Driftwood nebo naše na přání
dostupná palubní deska čalouněná materiálem Benova
s prošitím – díky tomu všemu se Volvo S60 Inscription
stane Vaším osobitým vyjádřením dynamického luxusu.

Chromovaná maska chladiče a lesklé dekorativní lemování bočních oken dodávají
Volvu S60 Inscription na luxusním vzhledu. Zde jsou v kombinaci s dynamicky, ale
současně i elegantně, působícími 19" koly z lehké slitiny s 5 rozvětvenými paprsky
ve výrazném černém provedení s výbrusy Diamond Cut (volitelná výbava).

Dekorativní lemování
bočních oken v lesklém
provedení Bright
podtrhuje luxusní
charakter Volva S60
Inscription.

Dvě integrované koncovky výfuku
a lesklá dekorativní lišta podtrhují
elegantní a současně i výkonný
vzhled zádi.
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O atmosféru v duchu moderního luxusu se postarají výrazně tvarovaná sedadla Comfort čalouněná jemnou kůží Nappa, která
jsou vpředu vybavena prodloužením sedáků, dekorativní dřevěné obložení interiéru Driftwood a na přání dostupná palubní deska
čalouněná materiálem Benova s prošitím. Ve středovém tunelu je integrován rolovací ovladač v kovové povrchové úpravě se vzorem
v podobě diamantového brusu, který slouží k výběru preferovaného jízdního režimu a charakteristiky řízení.

Exkluzivní dřevěné dekorativní obložení
Driftwood palubní desky a středového
tunelu svým vzhledem a charakterem
připomíná dřevo přirozeně tvarované
působením vody, větru a vln.

Cestující na zadních sedadlech si
mohou užívat úžasný komfort mimo
jiné i díky středové loketní opěrce
s integrovanými držáky nápojů
a úložným prostorem.

Na přání dostupné čalounění předních
sedadel perforovanou jemnou kůží
Nappa zaujme tím, že jsou dosedací
plochy čalouněny perforovanou jemnou
kůží Nappa a opatřeny kontrastním
prošíváním, což je kombinace působící
sportovním i luxusním dojmem.
Pro Vaše maximální pohodlí zahrnují
sedadla také funkci odvětrávání.
Intuitivní 12" displej komunikačního
rozhraní řidiče se čtyřmi grafickými režimy
a 9" dotykový displej středové konzoly Vás
přesunou do centra veškerého dění.

VO LVO S60
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T6 AWD | Momentum
726 Březově světlá Birch Light Metallic | 19" kola z lehké slitiny s 5 paprsky
v provedení do „V“, stříbrná Tinted Silver / výbrusy Diamond Cut

VOLVO S60 MOMENTUM
V PROGRESIVNĚ PRÉMIOVÉM
STYLU
Volvo S60 Momentum je sebejistým vyjádřením moderního
stylu a inspirativního výkonu, přičemž se v něm snoubí progresivní design s intuitivními technologiemi za účelem vytvoření
prémiového jízdního zážitku. Navrženo jako prémiový švédský
sedan s dynamickým charakterem splní Volvo S60 Momentum
Vaše nároky v oblasti stylu, komfortu, bezpečnosti i designu.
Do exteriéru Volva S60 Momentum se promítá výrazný
moderní přístup k automobilovému designu. K progresivnímu
vzhledu Volva S60 Momentum přispívají LED světlomety
a černé detaily exteriéru, jako jsou maska chladiče a dekorativní
lemování bočních oken.
Do exteriéru Volva S60 Momentum se promítá výrazný
moderní přístup k automobilovému designu. K prémiovému
vzhledu Volva S60 Momentum přispívají LED světlomety
a černé detaily exteriéru, jako jsou maska chladiče a dekorativní
lemování bočních oken.
Uvnitř vozu můžete příjemně relaxovat v ergonomických
sedadlech s moderně působícím čalouněním City Weave.
Vzhledem k bohaté nabídce barevných kombinací interiéru si
můžete uvnitř Volva S60 Momentum vytvořit prostředí, které
bude jen o Vás.

NAVRHNĚ T E SI SVÉ VL AS T NÍ VOLVO S60 MOMEN T UM ENGINEERED
NA S T R ÁNK ÁCH VOLVOCARS.CZ

VO LVO S60

Zatímco Vás Zadní parkovací asistent podpoří
při couvání, dvě chromované koncovky výfuku
dodají Vašemu Volvu S60 Momentum na ještě
dynamičtějším vzhledu.

Volvo S60 Momentum ztělesňuje podstatu sebejistého
skandinávského designu. K nepřehlédnutelnosti Vašeho
dynamického sedanu značky Volvo přispějí také černé
designové prvky exteriéru a dvě koncovky výfuku
z nerezové oceli. Uvnitř Volva S60 Momentum budete
Vy i celá Vaše posádka hýčkáni důmyslně řešeným
komfortem. Atmosféru uvnitř vozu podtrhnou hliníkové
dekorativní obložení interiéru Iron Ore a hliníkové lišty
dveřních prahů.

Volvo S60 Momentum s již charakteristickými LED světlomety, mřížkou
masky chladiče ve vysoce lesklém
černém provedení zasazenou v lesklém
chromovaném rámu, 18" koly z lehké
slitiny (na přání) a s černým lemováním
bočních oken.

Černá mřížka masky chladiče zasazená
v lesklém chromovaném rámu společně
s LED světlomety vizuálně dodávají Volvu
S60 Momentum na výrazném a dynamickém charakteru.
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Uvnitř Volva S60 Momentum Vám budou dělat
radost moderní čalounění
v kombinaci textil/ T-Tec
a hliníkové dekorativní
obložení interiéru Iron Ore.

Sedadla Comfort
poskytují vynikající
oporu a díky čalounění
v kombinaci textil
/T-Tec působí moderním
dojmem.

Dekorativní hliníkové
obložení palubní desky
Iron Ore perfektně ladí
s dynamickým charakterem Volva S60
Momentum.

Standardní 12" displej komunikačního rozhraní řidiče Vám
umožní vybrat si mezi různými režimy zobrazení. Aby byla
zajištěna optimální viditelnost, jas displeje se automaticky
přizpůsobuje okolním světelným podmínkám.

VO LVO S60

BARVY KAROSERIE
Díky naší pestré nabídce barevných odstínů laků karoserie si
můžete vytvořit Volvo S60, které perfektně souzní s Vaším
stylem a odpovídá Vašim preferencím. Každá z celé řady

různých barevných variant pozvedne dynamickou eleganci
Vašeho sedanu od Volva.

614
Bílá Ice White

707
Perleťově bílá Crystal White Pearl

711
Stříbrná Bright Silver Metallic

723
Denim Blue metallic

714
Šedá Osmium Grey Metallic

814
Šedá Osmium Grey Matt
(pouze pro variantu Polestar Engineered)

492
Tmavě šedá Savile Grey Metallic

726
Březově světlá Birch Light Metallic

724
Šedozelená Pine Grey Metallic
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727
Šedá Pebble Grey Metallic

717
Černá Onyx Black Metallic

019
Černá Black Stone

722
Hnědá Maple Brown Metallic

725
Červená Fusion Red Metallic

NAVRHNĚ T E SI SVÉ VL AS T NÍ VOLVO S60 NA S T R ÁNK ÁCH VOLVOCARS.CZ
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Dřevěné dekorativní obložení Linear
Lime

Sedadlo Comfort s čalouněním z perforované jemné kůže Nappa ve světle
hnědém odstínu Amber v tmavém
interiéru Charcoal, RC20

MOŽNOSTI INTERIÉRU
Interiér Volva S60 byl vytvořen s jasnou myšlenkou
na Vás. Každý detail, každá křivka a každý tvar jsou
důkazem snahy našich designérů vytvořit prostor,
ve kterém byste se cítili příjemně a zároveň byste v něm
měli vše dokonale pod kontrolou. Vyberte si jednu z našich
dvou variant sedadel: sedadla Comfort, která Vás budou
rozmazlovat, nebo sportovnější sedadla Contour. Interiér
lze přizpůsobit Vašemu vkusu díky rozmanitým kombinacím barevného provedení, typu čalounění a dekorativního obložení interiéru. Mimo to se můžete rozhodnout,
zda dáte přednost polstrování stropu ve světlém odstínu
Blond nebo v tmavé variantě Charcoal. Záleží jen na Vás.
Sedadlo Contour s koženým čalouněním
ve světlém odstínu Blond v interiéru v kombinaci světlá Blond / tmavá Charcoal, UA00

Dřevěné dekorativní obložení interiéru
Driftwood

Sedadlo Comfort čalouněné kůží
v tmavém odstínu Maroon Brown
v tmavém interiéru Charcoal, RA30
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Sedadlo Comfort čalouněné v kombinaci textil/T-tec, světlé provedení Blond
v interiéru v kombinaci světlá Blond /
tmavá Charcoal, U310

Čalounění z jemné kůže Nappa
v tmavém odstínu Charcoal v tmavém
interiéru Charcoal, RC00
(pouze pro variantu R-Design)
Čalounění v kombinaci kůže / textil Light
Open Grid Slate v tmavém interiéru Charcoal, RGAR (pouze pro variantu R-Design)

Hliníkové dekorativní obložení interiéru
Metal Mesh

Čalounění v kombinaci jemná kůže Nappa / textilní materiál Graphite Open Grid
v tmavém odstínu Charcoal v tmavém interiéru Charcoal, RG0R
P OKUD BYS T E SI R ÁDI PROHLÉDLI KOMPLE T NÍ NABÍDKU IN T ERIÉRŮ,
Č ALOUNĚNÍ A DEKOR AT IVNÍHO OBLOŽENÍ IN T ERIÉRU PRO VAŠE
VOLVO S60, NAVŠ T IV T E PROSÍM S T R ÁNK Y VOLVOCARS.CZ

VO LVO S60

KOLA
Vámi vybraná kola budou mít velký vliv na vzhled a celkový charakter Vašeho
Volva S60. Vybírat můžete ze široké nabídky kol navržených na míru Vašemu
konkrétnímu modelu, která byla vyvinuta a testována automobilkou Volvo Cars,
abyste měli jistotu, že budou s Vaším Volvem S60 perfektně spolupracovat.
Elegantní, robustní nebo sportovní, ve stylovém stříbrném provedení nebo
s výraznými výbrusy Diamond Cut a v různých velikostech až do 20" – volba je
jen na Vás.

20" kola s 10 paprsky v provedení turbíny,
černá Black / výbrusy Diamond Cut*

20" kola s 5 trojitými paprsky,
matně černá Matt Black / výbrusy Diamond Cut, 1052*

20" kovaná kola s 5 paprsky ve tvaru „Y“,
černá Black*
(pouze pro variantu Polestar Engineered)

19" kola s 5 rozvětvenými paprsky,
černá Black / výbrusy Diamond Cut, 1041

*Pouze v kombinaci s podvozkem Sport.
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19" kola s 5 paprsky ve tvaru „V“,
stříbrná Tinted Silver / výbrusy Diamond Cut, 1040

19" kola s 5 paprsky v otevřeném provedení,
černá Black / výbrusy Diamond Cut, 1100

18" kola s 5 paprsky ve tvaru „Y“,
černá Black / výbrusy Diamond Cut, 1037

19" kola z lehké slitiny s 5 trojitými paprsky,
matně černá Matt Black / výbrusy Diamond cut, 1042

18" kola s 10 rozvětvenými paprsky, černá Black /
výbrusy Diamond Cut, 1038

18" kola s 5 dvojitými paprsky,
matně černá Matt Black /výbrusy Diamond Cut, 1039

P OKUD BYS T E SI R ÁDI PROHLÉDLI KOMPLE T NÍ NABÍDKU IN T ERIÉRŮ, Č ALOUNĚNÍ A DEKOR AT IVNÍHO
OBLOŽENÍ IN T ERIÉRU PRO VAŠE VOLVO S60, NAVŠ T IV T E PROSÍM S T R ÁNK Y VOLVOCARS.CZ
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VDECHNĚTE MU SVOU OSOBITOST
Příslušenství pro stylové provedení exteriéru bylo naším týmem
designérů navrženo, aby perfektně ladilo s křivkami Volva
S60 a současně podtrhlo jeho dynamický moderní charakter.
Skvělým způsobem, jak poukázat na jeho sportovní charakter
a dodat mu na výjimečnosti, je vybavit tento sedan naší sadou
pro stylové provedení exteriéru. Přední a zadní boční deflektory
v barvě karoserie spolu s výrazně tvarovanými bočními lištami

zdůrazní nízký postoj vozu, kterému dodají na výkonnějším
vzhledu dvě integrované dělené koncovky výfuku. Volvu S60
Momentum pak dodá na dynamice a luxusnějším charakteru
černý zadní difuzor.
Využijte příležitost vyjádřit svou osobitost a jezdit ve voze,
který nezapře, že patří Vám.

Sada pro stylové provedení exteriéru Volva S60.
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20" kola z lehké slitiny s 10 paprsky
v provedení turbíny, černá Black /
výbrusy Diamond Cut (pouze v kombinaci s na přání dostupným podvozkem
Sport).

Dvě integrované dělené koncovky
výfuku z nerezové oceli.

Přední boční deflektory.

Výrazně tvarované boční lišty.

VO LVO S60

PŘIPRAVTE SE
Vaše Volvo S60 Vám nabídne kromě úžasného
vzhledu a vynikajících jízdních vlastností také
spoustu praktických funkcí. Abyste z něj mohli
vytěžit skutečné maximum, vybavte ho naším
příslušenstvím pro převážení nákladu. Navrženo,
aby skvěle vypadalo i fungovalo, Vám usnadní život
a umožní Vám vzít si s sebou cesty prakticky vše, co
potřebujete. S naší stylovou a uživatelsky přátelskou
nástěnnou nabíjecí stanicí získáte možnost dobíjet
své Volvo S60 T8 nebo T6 Twin Engine snadno
a bezpečně i v domácích podmínkách.

Textilní podložka do zavazadlového
prostoru.

Červený klíč s omezením
některých funkcí.

Tvarovaná plastová podložka
do zavazadlového prostoru.

Zástěrky předních a zadních kol.
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Střešní box z dílny automobilky Volvo Cars.

Držák jízdního kola na střechu.

Střešní nosiče (příčníky).

Elektricky výklopné
tažné zařízení.

Nosič jízdních kol na tažné
zařízení.

VO LVO S60

STVOŘENO PRO VÁŠ
ŽIVOT

Dětský podsedák s opěrkou zad, kůže /
textil Nubuck (15–36 kg).

Hlavním úkolem Volva S60 je za všech okolností
Vám dopřát maximálně zábavnou jízdu. Aby si mohli
mimořádně příjemný jízdní zážitek užívat všichni
členové Vaší posádky, vytvořili jsme celou řadu
příslušenství navrženého speciálně pro zajištění
vynikajícího komfortu a bezpečnosti všech cestujících ve Vašem voze. Dětem ve věku do 10 let
zajistí pohodlné cestování naše dětské bezpečnostní sedačky, které perfektně ladí s interiérem vozu
a kromě vynikajícího komfortu dětem nabídnou
také tu nejvyšší úroveň bezpečnosti. Protože se
při vyvíjení dětských bezpečnostních sedaček řídíme
stejně přísnými pravidly jako při konstrukci našich
vozů, můžete si být jistí, že bude Vaše dítě spolehlivě
chráněno.

Kojenecká
bezpečnostní
sedačka (do 13 kg).

Dětská bezpečnostní sedačka,
připoutání bezpečnostním pásem
vozu (15-36 kg).

Dětská bezpečnostní sedačka s funkcí
pro snadný přístup (0–18 kg).
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Postroj pro připoutání psa
(k dispozici ve čtyřech
velikostech).

Cestovní polštářek.

Potah proti okopání.

Tvarované plastové podlahové rohože
do prostoru pro cestující, které jsou
barevně sladěny s barvou interiéru.

Dětská bezpečnostní sedačka
orientovaná proti směru jízdy
(9-25 kg).

VO LVO S60
T6 AWD | R-Design
725 Červená Fusion Red Metallic
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ROZHODNĚTE SE PRO VÝKON, KTERÝ VÁM VYHOVUJE
Nové Volvo S60 jsme vytvořili za jediným účelem: abychom
Vám poskytli vůz, který bude dokonale souznít s Vámi i s Vaším
životním stylem. Vůz, který s přehledem splní Vaše očekávání
ohledně vzrušující jízdy a zároveň Vás potěší svým vytříbeným
komfortem a výrazným vzhledem. Vůz, který se chová ohleduplně k lidem i ke světu, který sdílíme. Volvo S60 je intuitivně
ovladatelným vozem, který Vám usnadní život a bude zdrojem
Vašeho každodenního potěšení.
V srdci Vašeho Volva S60 bije dynamický a současně
i hospodárný pohonný agregát. Bez ohledu na to, jaké variantě
dáte přednost, získáte nejmodernější pohonné technologie,
s nimiž budete mít zaručenu citlivou odezvu silného motoru.
Nespornou výhodou jsou nízká spotřeba paliva a nízké emise
CO2, díky kterým naše pohonné agregáty splňují přísné požadavky nových emisních norem.

Nabídka našich pohonných agregátů Drive-E zahrnuje
vyspělé benzínové motory hladce spolupracující s precizní
osmistupňovou automatickou převodovkou Geartronic™, které
jsou k dispozici s citlivě reagujícím pohonem všech kol nebo
s pohonem předních kol.
Ztělesněním špičkové kombinace výkonu a efektivity jsou
ve Volvu S60 naše motory T8 a T6 Twin Engine s plug-in
hybridní technologií.
Rozhodněte se, co je pro Vás nejlepší, a užijte si každou svou
cestu bez ohledu na to, kam Vás povede.

T8 Twin Engine

T5
T5 AWD

Pokud sníte o skutečně vzrušující jízdě bez kompromisů na efektivitě, náš plug-in
hybridní motor T8 Twin Engine Vás jistě nadchne. S tímto pohonným agregátem
pyšnícím se silou 303+87 koní / 400+240 Nm, produkovaným vysoce výkonným
benzínovým motorem a elektromotorem, si budete na dálnici užívat mimořádný
výkon, zatímco se po městě budete projíždět s čistým svědomím a bez emisí. Aby toho
nebylo málo, v případě potřeby budete mít k dispozici také pohon všech kol. K dispozici
v průběhu roku 2019.

T6 Twin Engine
Plug-in hybridní motorizaci T6 Twin Engine jsme vytvořili, abychom Vám poskytli optimální kombinaci výkonu a efektivity. Silný benzínový motor a elektromotor společně
nabízí výkon 253+87 koní / 350+240 Nm, přičemž se jedná o perfektní symbiózu,
která je vhodná pro hospodárné jízdy na dlouhé vzdálenosti i pro bezemisní každodenní
dojíždění. Další výhodou je, že budete mít v případě potřeby k dispozici pohon všech
kol. Motorizace bude dostupná v průběhu roku 2019.

Benzínový motor T5 o výkonu 250 koní / 350 Nm reaguje na dálnici stejně citlivě
jako ve městě. Tento špičkový, všestranně zaměřený motor Vám v případě potřeby
poskytne dostatek výkonu, který je v kombinaci s naší osmistupňovou automatickou
převodovkou Geartronic™ a s na přání dostupným pohonem všech kol doprovázen
vynikající ovladatelností.

T4
S naším benzínovým motorem T4, který se může pochlubit výkonem 190 koní /
300 Nm, Vám bude kromě hladké jízdy a citlivých reakcí dělat radost také mimořádná
hospodárnost vozu. Optimalizované přeplňování turbodmychadlem s max. točivým
momentem dostupným od nízkých po střední otáčky motoru a plynule řadicí osmistupňová automatická převodovka Geartronic™ Vám zajistí vynikající kontrolu
nad vozem.

T6 AWD
Jedná se o vysoce výkonný benzínový motor se silou 310 koní / 400 Nm, mezi jehož
přednosti patří vynikající jízdní dynamika bez kompromisů na efektivitě. Kombinace
technologie přeplňování kompresorem a turbodmychadlem, citlivě reagujícího pohonu
všech kol a naší plynule pracující osmistupňové automatické převodovky Geartronic™
Vám zajistí naprostou kontrolu nad situací.

VÍCE INFORMACÍ NALEZNE T E NA S T R ÁNK ÁCH VOLVOCARS.CZ
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Polestar Engineered
Typ motoru:

Plug-in hybridní 2,0litrový řadový benzínový
čtyřválec s přeplňováním kompresorem a turbodmychadlem, který spolupracuje s elektromotorem
na zadní nápravě

Převodovka:

Osmistupňová automatická Geartronic™

Max. výstupní výkon, kW (k) při ot./min.:

Benzínový: 233 (318) 5 800–6 100
Elektrický: 65 (87) 7 000

Max. točivý moment, Nm při ot./min.:

Benzínový: 430/4 500
Elektrický: 240/0–3 000

Zrychlení, 0–100 km/h ve vt. (autom. př.):

4,4

Max. rychlost, km/h, autom. př.:

250

Palivová nádrž, litry:

60

Emisní norma:

Euro 6d-TEMP

Klasifikace pneumatik*:

A

B

C

NEDC**, spotřeba paliva, litry/100 km, komb. provoz, autom. př.:

–

–

2,1
48

NEDC**, CO2 g/km, autom. př.:

–

–

NEDC**, dojezd v km, pouze elektrická jízda (komb. provoz):

–

–

48

WLTP***, spotřeba paliva, litry/100 km, komb. provoz, aut. př.:

–

–

2,7

WLTP***, CO2 g/km, autom. př.:

–

–

61

WLTP**, dojezd v km, pouze elektrická jízda (EAER, kombinovaný provoz):

–

–

44

T8 Twin Engine

T6 Twin Engine

Typ motoru:

Plug-in hybridní 2,0litrový řadový benzínový
čtyřválec s přeplňováním kompresorem a turbodmychadlem, který spolupracuje s elektromotorem
na zadní nápravě

Plug-in hybridní 2,0litrový řadový benzínový
čtyřválec s přeplňováním kompresorem a turbodmychadlem, který spolupracuje s elektromotorem
na zadní nápravě

Převodovka:

Osmistupňová automatická Geartronic™

Osmistupňová automatická Geartronic™

Max. výstupní výkon, kW (k) při ot./min.:

Benzínový: 223 (30 3) 6 000
Elektrický: 65 (87) 7 000

Benzínový: 186 (253) 5500
Elektrický: 65 (87) 7 000

Max. točivý moment, Nm při ot./min.:

Benzínový: 400/2 200–4 800
Elektrický: 240/0–3 000

Benzínový: 350 / 1 700–5 000
Elektrický: 240/0–3 000

Zrychlení, 0–100 km/h ve vt. (autom. př.):

4,6

5,2

Max. rychlost, km/h, autom. př.:

250

230

Palivová nádrž, litry:

60

60

Emisní norma:

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Klasifikace pneumatik*:

A

B

C

A

B

NEDC**, spotřeba paliva, litry/100 km, komb. provoz, autom. př.:

1,7

1,8

2,0

1,7

1,8

C
2,0

NEDC**, CO2 g/km, autom. př.:

39

42

45

39

42

45

NEDC**, dojezd v km, pouze elektrická jízda (komb. provoz):

54

52

50

54

52

50

WLTP***, spotřeba paliva, litry/100 km, komb. provoz, aut. př.:

1,5–2,3

1,5–2,3

WLTP***, CO2 g/km, autom. př.:

36–51

36–51

WLTP**, dojezd v km, pouze elektr. jízda (EAER, komb. provoz):

49–58

49–58

Optimalizace výkonu Polestar Engineered. Software pro optimalizaci výkonu Polestar Engineered Vám umožní vychutnávat si ještě preciznější a vyváženější jízdní zážitek.
Společně s konstruktéry ze společnosti Polestar jsme provedli optimalizaci hned v několika důležitých aspektech výkonu, jako jsou např. výkon ve středním rozsahu otáček
motoru, řazení převodových stupňů a odezva škrticí klapky. Abyste ze své softwarové optimalizace výkonu Polestar Engineered vytěžili maximum, důrazně doporučujeme kombinovat ji s naším na přání dostupným voličem jízdních režimů.
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1431
1603

1425

1384

1850

1603

2040

1603
1850
2040

T6 AWD

T5/T5 AWD

Typ motoru:

2,0litrový řadový benzínový čtyřválec
s přeplňováním kompresorem a turbodmychadlem

2,0litrový řadový benzínový čtyřválec
s přeplňováním turbodmychadlem

Převodovka:

Osmistupňová automatická Geartronic™

Osmistupňová automatická Geartronic™

Max. výstupní výkon, kW (k) při ot./min.:

228 (310) 5 700

184 (250) 5 500

Max. točivý moment, Nm při ot./min.:

400/2 200–5 100

350/1 800–4 800

Zrychlení, 0–100 km/h ve vt. (autom. př.):

5,5

6,5/6,4

Max. rychlost, km/h, autom. př.:

250

240/240

Palivová nádrž, litry:

60

60

Emisní norma:

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Klasifikace pneumatik*:

A

B

C

A

B

C

NEDC**, spotřeba paliva, litry/100 km, kombinovaný jízdní
cyklus, autom. př.:

–/7,3

–/7,4

–/7,5

6,5/7,1

6,6/7,2

6,8/7,4

–/168

–/171

149/160

152/164

155/168

NEDC**, CO2 g/km, autom. př.:

–/165

WLTP***, spotřeba paliva, litry/100 km, kombinovaný provoz,
autom. př.:

7,6–9,0

7,1–8,0 FWD / 7,5–8,7 AWD

WLTP***, CO2 g/km, autom. př.:

173–203

161–181 FWD / 171–197 AWD

T4
Typ motoru:

2,0litrový řadový benzínový čtyřválec
s přeplňováním turbodmychadlem

Převodovka:

Osmistupňová automatická Geartronic™

Max. výstupní výkon, kW (k) při ot./min.:

140 (190) 5 000

Max. točivý moment, Nm při ot./min.:

300/1 700–4 000

Zrychlení, 0–100 km/h ve vt. (man./autom. př.):

7,1

Max. rychlost, km/h, man./autom. př.:

220

Palivová nádrž, litry:

60

Emisní norma:

Euro 6d-TEMP

Klasifikace pneumatik*:

A

B

C

NEDC**, spotřeba paliva, litry/100 km, kombinovaný jízdní
cyklus, autom. př.:

6,6

6,7

6,8

152

155

NEDC**, CO2 g/km, autom. př.:

149

WLTP***, spotřeba paliva, litry/100 km, kombinovaný provoz,
autom. př.:

7,1–8,0

WLTP***, CO2 g/km, autom. př.:

161–181

*Klasifikace pneumatik odpovídá normám EU pro značení pneumatik z hlediska spotřeby paliva, které vychází z hodnoty valivého odporu daných pneumatik.
**NEDC (Nový evropský jízdní cyklus) je testovací procedurou na měření spotřeby paliva a emisí CO2, která se používala před 1. zářím 2018. U novějších vozidel jsou údaje NEDC odvozeny
od hodnot WLTP.
***Standard WLTP (Celosvětově harmonizovaná testovací procedura pro lehká vozidla) nahradil od 1. září 2018 dosavadní proceduru NEDC. Způsob testování WLTP odráží spotřebu paliva i produkci emisí CO2 mnohem realističtěji. Protože testovací podmínky v rámci standardu WLTP lépe odpovídají realitě a berou v úvahu konkrétní konfiguraci vozu, hodnoty WLTP jsou vyšší než
u testovací metodiky NEDC a lépe odrážejí běžný provoz.
Selektivní katalytická redukce, jejímž smyslem je snížení emisí oxidů dusíku (NOx).Naftové motory jsou vybaveny katalyzátorem SCR (Selektivní katalytická redukce), který prostřednictvím aditiva označovaného DEF, jako je např. kapalina AdBlue®, snižuje množství oxidů dusíku ve výfukových plynech o dalších 90 %. Ačkoliv Vám tuto kapalinu doplníme v rámci pravidelné
údržby v autorizovaném servisu, je třeba ji doplňovat i mezi servisními prohlídkami. Jedná se o velmi jednoduchý úkon, který můžete udělat např. při tankování na čerpací stanici. Plnicí hrdlo je
hned vedle hrdla pro plnění nafty.
AdBlue® je registrovanou obchodní známkou sdružení Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA)
Veškeré technické údaje mohou být předmětem změny. Pokud máte zájem o nejaktuálnější informace, kontaktujte prosím svého autorizovaného prodejce vozů Volvo.
Důležité upozornění: Z důvodu možných změn technických parametrů provedených v době tisku tohoto dokumentu nemusejí některé z informací uvedených v této brožuře odpovídat skutečnosti. Některé zde popsané nebo zobrazené vybavení může být dostupné pouze za příplatek. Před objednáním vozu si prosím vyžádejte od svého autorizovaného partnera pro prodej vozů
Volvo aktuální informace. Výrobce si vyhrazuje právo provádět kdykoliv bez předchozího upozornění změny v cenách, barvách, materiálech, technických údajích a modelech.
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SEZNAMTE SE S LIFEST YLOVOU
KOLEKCÍ VOLVO CARS
V naší lifestylové kolekci najdete širokou škálu příslušenství, které podpoří Váš životní styl – od švédského křišťálu a mistrovsky zpracovaných kožených tašek až po oblečení, hodinky a další vybrané
předměty.Kompletní kolekci si můžete prohlédnout na stránkách collection.volvocars.com
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