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VOLVO XC60 PŘÍSLUŠE NST VÍ

SK ANDINÁVSK Ý ATLET
Vdechněte mu svou osobitost.
Ve Švédsku vyrábíme SUV jinak. Již na samém začátku se vše
odvíjí od konceptu „stvořeno kolem Vás“, což znamená, že vůz musí
být krásný na pohled, musí řidiče zaujmout a bavit a zároveň musí být
praktický. V námi vytvořeném exteriéru se prolínají svalnaté dynamické křivky s čistým a elegantním skandinávským designem. Našli
jsme perfektní rovnováhu mezi komfortem a ovladatelností, a na jejím
základě jsme postavili podvozek. Pečlivou pozornost jsme věnovali
také interiéru z vybraných švédských materiálů, abychom se ujistili,
že v něm budete mít dostatečný přísun přirozeného světla a že Vám
prostřednictvím chytrých detailů usnadní Váš každodenní život.
Výsledkem našeho úsilí je Volvo XC60. Vůz, který se řídí stejně
skvěle jako vypadá a který je doslova nabitý našimi nejnovějšími
technologiemi, které Vás odmění úžasným jízdním zážitkem.
To nejlepší jsme však nechali na Vás. Své Volvo XC60 si můžete
upravit tak, aby vypovídalo o tom, kdo jste. Prostřednictvím pestré
nabídky speciálně navrženého příslušenství si můžete vytvořit Volvo
XC60, které se stane perfektním odrazem Vašeho životního stylu.
Proto neváhejte, seznamte se s příslušenstvím pro Volvo XC60 a
vytvořte si švédské SUV na míru svým potřebám.

T8 Twin Engine | 707 Perleťově bílá Crystal White Pearl | Sada
pro stylové provedení exteriéru | 22" kola z lehké slitiny s 5 dvojitými
paprsky, matně černá Matt Black s výbrusy Diamond Cut
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DYNAMICKÝ VZHLED VE VAŠEM STYLU
Vytvořte si své vlastní Volvo XC60 prostřednictvím stylového příslušenství z naší nabídky, které Vám umožní perfektně vyladit vzhled
svého nového vozu. Navržena v dokonalém souladu s designem
Volva XC60 Vám sada pro stylové provedení exteriéru bez ohledu na
Vámi zvolenou úroveň výbavy pomůže poukázat na osobitý charakter
Vašeho vozu.
Součástí sady je spodní kryt předního nárazníku z nerezové oceli,
který přídi propůjčuje odhodlaný výraz. S ním ladí spodní kryt zadního

nárazníku z nerezové oceli, který společně se dvěma dělenými koncovkami výfuku dává jasně najevo, že se jedná o vůz se silným charakterem.
Design 22" kol působí moderním dojmem a vypovídá o technické
vyspělosti vozu. Obojí kola, s 5 dvojitými paprsky i s 10 otevřenými
paprsky, mají černou povrchovou úpravu s výbrusy Diamond Cut, což
je technika, která vytváří atraktivní kontrast mezi tmavými a lesklými
plochami. Rozšířené lemy blatníků v barvě karoserie lépe překrývají
kola a vizuálně umocňují výkonný charakter vozu.

Jestliže své Volvo XC60 Inscription vybavíte sadou pro stylové provedení exteriéru, podtrhnete exkluzivitu a sebejistý postoj svého SUV. Designové prvky z nerezové oceli perfektně ladí s
detaily karoserie varianty Inscription. Naše velká 22" kola z lehké slitiny s 10 otevřenými paprsky propůjčují Volvu XC60 Inscription další dávku elegance i robustní charakter.
T6 AWD Inscription | 724 Šedá Pine Grey Metallic | Sada pro stylové provedení exteriéru | 22" kola z lehké slitiny s 10 otevřenými paprsky, černá Black s výbrusy Diamond Cut
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Ve spojení s úrovní výbavy R-Desing podtrhuje sada pro stylové provedení exteriéru atletický a dynamický styl vozu. Detaily z nerezové oceli kontrastují s barvou karoserie a pěkně se
doplňují s kryty vnějších zpětných zrcátek varianty R-Design. 22" kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky ve výrazném matně černém provedení Matt Black s výbrusy Diamond Cut umocní robustní
vzhled a sportovní styl Volva XC60 R-Design.
T8 Twin Engine R-Design | 707 Perleťově bílá Crystal White Pearl | Sada pro stylové provedení exteriéru | 22" kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky, matně černá Matt Black s výbrusy
Diamond Cut

VOLVO XC60 PŘÍSLUŠE NST VÍ

ROZDÍL SPOČÍVÁ V DETAILECH.
Naše stylové příslušenství atraktivním způsobem doplňuje výrazný
vzhled Vašeho Volva XC60.
Sada pro stylové provedení umocňuje dynamický charakter SUV,
zatímco velká 22" kola opticky rozšiřují postoj Volva XC60, které
získává na ještě větší působivosti. Vnitřní plochy disků jsou lakovány
černě, zatímco vnější části jsou opatřeny povrchovou úpravou v
podobě výbrusu Diamond Cut, který zdůrazňuje, že jsou disky vyrobeny z lehké slitiny. Zároveň zde dochází k působivému kontrastu

mezi světlými a tmavými plochami. Jestliže chcete zvýraznit výkonný
charakter svého vozu i ve vlhké a chladné části roku, vyberte si z naší
nabídky také 20“ kompletní zimní kola. Styl a praktické funkce pro
každodenní využití mohou jít ruku v ruce. Při nakládání a vykládání
zavazadlového prostoru Vašeho Volva Vás může těšit například i pohled
na exkluzivní ochrannou lištu nárazníku z nerezové oceli a podsvícený
práh dveří zavazadlového prostoru.

22" kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky, matně černá Matt Black s výbrusy
Diamond Cut. V kombinaci s rozšířením lemů blatníků v barvě karoserie dodají tato působivě
výrazná kola v matně černém provedení Matt Black s výbrusy Diamond Cut Vašemu Volvu
XC60 na sportovním charakteru.

22" kola z lehké slitiny s 10 otevřenými paprsky, matně černá Matt Tech Black
s výbrusy Diamond Cut. S našimi expresivními 22" koly z lehké slitiny s 10 otevřenými
paprsky získá Vaše SUV ve spojení s rozšířením lemů blatníků v barvě karoserie na ještě
větší exkluzivitě.

Ochranná lišta nárazníku. Exkluzivní ochranná lišta z nerezové oceli s kartáčovanou povrchovou úpravou Vám pomůže
chránit zadní nárazník při nakládání a vykládání zavazadlového prostoru.

Podsvícený kryt prahu zavazadlového prostoru.
Ideálním řešením pro zvýšení ochrany vstupu zavazadlového
prostoru je podsvícená prahová lišta z nerezové oceli, která po
otevření dveří dodá tomuto prostoru ještě prémiovější vzhled.
K dispozici bude až koncem roku 2017.

Přední dekorativní rámečky. Jedná se o dekorativní prvky
varianty Inscription, které spolu s dalším příslušenstvím pro
stylové provedení Volva XC60 podtrhnou elegantně-dynamický vzhled přídi.
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Sada pro stylové provedení exteriéru. Spodní kryty předního a zadního nárazníku z kartáčované nerezové oceli pozvednou dynamický, exkluzivní i robustní charakter Vašeho Volva XC60, které
s nimi získá na působivosti. Dvě integrované dělené koncovky výfuku z nerezové oceli dodávají vozu na exkluzivitě a síle, přičemž vizuálně budí dojem jako by bylo Vaše Volvo XC60 vybaveno čtyřmi
koncovkami výfuku. Sada pro stylové provedení exteriéru bude k dispozici během roku 2017.

VOLVO XC60 PŘÍSLUŠE NST VÍ

Střešní box z dílny automobilky Volvo Cars. Tento exkluzivní aerodynamický střešní box v lesklém černém provedení s kapacitou 350 litrů navrhli naši designéři přímo pro Vaše Volvo. Na
střeše Vašeho Volva XC60 bude působit skutečně stylově. Úchyty Quick-Grip umožňují snadnou a rychlou montáž střešního boxu, zatímco elegantní LED osvětlení Vám umožní nakládat jej pohodlně i za tmy.
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POKUD JE TO NUTNÉ, UMÍ TVRDĚ PRACOVAT.
SUV by podle nás mělo nabízet více než jen skvělý design a jízdní
zážitek, který pro Vás bude odměnou. Tím se řídí i Volvo XC60, které
svým všestranným zaměřením a přidanými praktickými funkcemi podpoří Váš aktivní životní styl. Abyste mohli svůj vůz využívat skutečně
na plno, vytvořili jsme pro Vás příslušenství pro převážení nákladu

mimo jeho interiér, přičemž jsme dbali na udržení pěkného vzhledu
vozu a jednoduché používání. Naše příslušenství je vyrobeno z velmi
odolných materiálů, protože jen tak se dokáže vypořádat s nástrahami,
které mu přichystá drsné skandinávské podnebí.

Střešní nosiče (příčníky). Střešní nosiče s křídlovým profilem, které se jednoduchým způsobem instalují přímo na střešní ližiny, rozšíří přepravní kapacitu Vašeho vozu.

Držák jízdního kola na střešní nosiče. S tímto držákem můžete pohodlně a bezpečně převážet jízdní kolo na střeše vozu. Prostřednictvím páky s robustními čelistmi, regulací protáčení a
měkkými kontaktními plochami snadno správně a stabilně zajistíte rám, zatímco kola připevníte
pomocí rychloupínacích popruhů.

Držák lyží /snowboardu. Aerodynamický hliníkový držák disponuje kapacitou na převoz
6 párů lyží nebo 4 snowboardů. Otevřete a zavřete ho velice snadno dokonce i v rukavicích.

Nosič jízdních kol na tažné zařízení. S naším moderním
a velmi lehkým nosičem jízdních kol na tažné zařízení můžete
převážet až čtyři jízdní kola, přičemž budete mít díky funkci
vyklápění vždy zajištěn pohodlný přístup do zavazadlového
prostoru svého vozu.

Elektricky výklopné tažné zařízení. Toto tažné zařízení,
které se vyklopí po pouhém stisknutí tlačítka, je připraveno
kdykoli jej potřebujete. Po zbytek času je elegantně ukryto
pod zadním nárazníkem. Pokud by tažné zařízení nebylo zajištěno v požadované poloze, budete na tento fakt upozorněni
prostřednictvím displeje komunikačního rozhraní řidiče.

Zástěrky. Navrženy jako přirozená součást podběhů kol
chrání tyto robustní zástěrky karoserii před bahnem a odlétajícími kamínky, přičemž zároveň přispívají k udržování pěkného vzhledu Vašeho Volva XC60.
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Seznamte se s lifestylovou 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 nebo sluneční brýle. Kompletní kolekci si můžete prohlédnout na
stránkách collection.volvocars.com
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VÁŠ POMOCNÍK PRO KAŽDÝ DEN.
Zavazadlový prostor Volva XC60 jsme navrhli tak, abyste měli k dispozici
dostatek úložného místa s funkcemi, které Vám usnadní život. Zavazadlový
prostor si můžete snadno přizpůsobit svým potřebám a rozšířit jeho možnosti o celou řadu chytrých řešení pro převážení nákladu v interiéru. Od naší
chytré síťky na zavazadla až po bezpečnostní ocelovou mřížku, která brání
přesunutí zavazadel do prostoru kabiny, si můžete vybrat přesně to příslušenství, které potřebujete.
Síťka na zavazadla. Naše praktická elastická síťka Vám
pomůže udržet volně uložené předměty, zavazadla nebo různou výbavu v zavazadlovém prostoru zajištěné na svém místě.
Síťka se připevňuje ve vodorovné poloze k háčkům v zavazadlovém prostoru, kde bude vždy připravena k použití.

Oboustranná skládací textilní podložka do zavazadlového prostoru. Tato oboustranná podložka, která je z jedné strany v barvě interiéru, zatímco její druhá strana je plastová, umožňuje
zachovat elegantní vzhled zavazadlového prostoru Vašeho vozu i v době, kdy příležitostně převážíte znečištěný náklad. Po sklopení opěradel zadních sedadel kryje rozložená podložka celou podlahu
zavazadlového prostoru. Díky praktickému přehozu ji lze rozvinout i přes zadní nárazník, který bude chránit před znečištěním při nakládání a vykládání zavazadlového prostoru.

Plastová podložka do zavazadlového prostoru. Tato
plastová podložka, navržená speciálně pro Vaše Volvo XC60,
je opatřena protiskluzovým povrchem, který brání posunování nákladu po podlaze zavazadlového prostoru. Podložka
zároveň chrání vlastní zavazadlový prostor před znečištěním
nebo namočením.

Vana zavazadlového prostoru S vanou zavazadlového
prostoru, která je opatřena zvýšenými okraji, můžete převážet znečištěný nebo vlhký náklad, aniž byste se museli bát, že
dojde k zašpinění nebo poškození vlastního zavazadlového
prostoru. Mezi přednosti podložky patří její jednoduché čištění
a protiskluzový povrch, který snižuje riziko posouvání nákladu
po podlaze.

Bezpečnostní ocelová mříž. Tato bezpečnostní ocelová
mříž pomáhá při prudkém brzdění chránit Vás i Vaši posádku
před nezajištěným nákladem uloženým v zavazadlovém
prostoru. Pokud mříž nepotřebujete, lze ji pohodlně sklopit
ke stropu.
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Držák pro iPad®. Jedná se o štíhlý elegantní držák navržený speciálně pro Vaše Volvo, který přispívá k bezpečnějšímu a komfortnějšímu používání iPad® cestujícími na zadních sedadlech.
Ti mohou s veškerým komfortem využívat iPad®ke sledování videí, čtení nebo ke hraní her, přičemž nabízí dva USB porty pro současné nabíjení dvou přístrojů. V době, kdy držák není využíván, jej
můžete snadno vyjmout.
iPad je obchodní známkou společnosti Apple Inc.

Multimediální přehrávač. Stačí přidat jeden nebo dva multimediální přehrávače a cestování na zadních sedadlech získá mnohem zábavnější rozměr. S našimi přehrávači mohou cestující sedící
vzadu dle své chuti sledovat filmy, poslouchat hudbu nebo si prohlížet fotografie uložené na USB paměťovém disku, na paměťové SD kartě nebo na DVD. Abychom jim zajistili maximální pohodlí,
jsou součástí sady také bezdrátová sluchátka a dálkové ovládání. Protože lze naše multimediální přehrávače jednoduše vyjmout a instalovat zpět do připravených úchytů v opěrkách hlavy předních
sedadel, kde jsou bezpečně zajištěny, lze je bez problémů používat i mimo vůz.
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VÍCE ZÁBAVY, VÍCE ONLINE FUNKCÍ, VÍDE PODPORY.
Online technologie Sensus Vašeho Volva XC60 Vám zajistí dostatek
potřebných informací a zábavy, přičemž Vám pomůže mít kontrolu nad
situací. Aby Vám Vaše Volvo XC60 poskytlo ještě více podpory, vytvořili jsme technologii, která Vám pomůže Vaše SUV zaparkovat a najít
správnou cestu. Jestliže toužíte po ještě větším množství online funkcí,
můžete své Volvo XC60 jednoduchým způsobem proměnit v prodlou-

Aktivní parkovací asistent. S naším komfortním Aktivním
parkovacím asistentem bude parkování Vašeho vozu příjemným zážitkem. Systém nejprve změřením zjistí, zda je prostor
vhodný k zaparkování, a pak za Vás převezme řízení. Tento
pomocník Vám usnadní podélné i příčné parkování a zároveň
Vám pomůže vyjet z těsného parkovacího místa.

žení Vašeho chytrého telefonu, což Vám prostřednictvím palubního
systému zajistí přístup k aplikacím, které jste zvyklí používat. Aby si
cestu užívala celá Vaše posádka, přidali jsme do naší nabídky také
zábavní systém navržený speciálně pro Vaše Volvo, které cestujícím
na zadních sedadlech zpříjemní jízdu.

Kamera parkovacího asistenta. Aby se Vám bezpěčně a
pohodlněji také couvalo, pomůže Vám kamera zadního parkovacího asistenta, která zobrazí zachycený obraz na středovém
displeji, získat přehled o situaci za vozem. Jako pomůcka se
na displeji zobrazují také vodicí linky, díky nimž se pro Vás
stane parkování snadnou záležitostí. Při jízdě s přívěsem
jistě oceníte přiblížený náhled na blízké okolí zádi vozu.

Navigační systém Sensus. Nechte se na svých cestách intuitivně vést naším plně
integrovaným navigačním systémem Sensus. Palubní aplikace Vám mohou pomoci najít volné
parkovací místo a rovnou za něj i zaplatit, sdílet aktuální polohu s přáteli nebo jednoduše najít
nejlepší kavárnu ve městě. Aby Vám systém pomohl vyhnout se dopravním kolonám, přehledným způsobem zobrazí alternativní trasy. Jestliže přidáte také aplikaci Volvo On Call (v ČR zatím
není k dispozici), můžete si cílová místa odesílat do vozu přímo ze svého chytrého telefonu.
Aktuálnost informací Vašeho navigačního systému Vám zajistí bezplatné mapové aktualizace.

Červený klíč. Tento klíč s dálkovým ovládáním, při jehož
používání je ve výchozím nastavení omezena maximální
rychlost vozu na 120 km/h, je ideálním klíčem pro Vaše starší
děti, které se teprve učí řídit. Mimo to červený klíč omezuje
maximální hlasitost audio systému a u adaptivního tempomatu nastavuje jako požadovaný odstup od vozidla vpředu
maximální možnou vzdálenost.

Apple CarPlay™. S rozhraním Apple CarPlay™ snadno proměníte dotykový displej středové konzoly Vašeho vozu v prodloužení Vašeho telefonu iPhone®. Stačí připojit iPhone® k
palubnímu USB konektoru a můžete telefonovat, odesílat textové zprávy a poslouchat hudbu
uloženou v telefonu prostřednictvím pokynů zadaných prostřednictvím dotykového displeje,
tlačítek na volantu nebo hlasového ovládání. Další skvělou zprávou je, že se Váš iPhone® bude
při připojení k vozu také automaticky nabíjet.
Apple CarPlay a CarPlay jsou obchodní známky společnosti Apple Inc.

VOLVO XC60 PŘÍSLUŠE NST VÍ

VYBAVENO NA VŠE, CO VÁS V ŽIVOTĚ ČEKÁ.
Vytvořte si Volvo XC60, které bude perfektně souznít s Vaším životem.
Pro tento účel je Vám k dispozici příslušenství Volvo navržené pro Vás
a Váš vůz. Naše nová generace dětských bezpečnostních sedaček
představuje výjimečnou kombinaci komfortu a prvotřídní bezpečnosti
v provedení, které dokonale ladí s designem Vašeho Volva. Čalounění
dětských bezpečnostních sedaček je vyrobeno z materiálu Wooltextile

Kojenecká bezpečnostní sedačka (do 13 kg) Dětská
bezpečnostní sedačka otočená proti směru jízdy, která nabízí
těm nejmenším prvotřídní bezpečnost a komfort, je určena
pro novorozence a kojence přibližně do 1 roku. Optimální
ochrana je zajištěna vysokým a bohatým bočním polstrováním
a velkou hloubkou sedačky.

s 80% podílem vlny, který je odolný a pevný a zároveň i měkký a prodyšný, což jsou ideální vlastnosti, aby se děti cítily pohodlně. Protože
se při vyvíjení dětských bezpečnostních sedaček řídíme stejně přísnými pravidly jako při konstrukci našich vozů, můžete se spolehnout
na to, že bude Vaše dítě spolehlivě chráněno.

Dětská bezpečnostní sedačka orientovaná proti směru
jízdy (9–25 kg) Naše dětská bezpečnostní sedačka pro děti
do věku 3–6 let orientovaná proti směru jízdy umožňuje dětem
cestovat mnoho let tím nejbezpečnějším a nejkomfortnějším
způsobem. Unikátně řešená opěrka hlavy a hluboké boční
polstrování nabízí mimořádnou kombinaci komfortu a prvotřídní
bezpečnosti, zatímco možnost naklopení umožňuje snadno
upravit nastavení sedačky do pohodlné polohy pro odpočinek.

Tvarované plastové podlahové rohože Měkké a ohebné pryžové podlahové rohože se zvýšenými okraji budou chránit
podlahu Vašeho Volva, aniž by narušovaly pěkný vzhled jeho interiéru. S tímto příslušenstvím je chráněn také povrch středového
tunelu, což je obzvláště výhodné, pokud na zadních sedadlech sedí tři cestující. Svým barevným provedením a tvarem rohože
perfektně ladí s interiérem vozu.

Dětská bezpečnostní sedačka (15–36 kg) Díky zvýšené ochraně v oblasti ramen a boků a úchytům pro optimální
vedení bezpečnostního pásu představuje tato bezpečnostní
sedačka pro děti ve věku od 4 do 10 let skvělé řešení pro
bezpečné cestování větších dětí. Aby si děti užívaly zvýšený
komfort i na dlouhých cestách, ale snadno upravit polohu
opěrky hlavy.

Cestovní polštářek Náš cestovní polštářek nabízí pohodlnou oporu krku během cestování na dlouhé vzdálenosti.
Polštářek lze jednoduše používat na každém ze sedadel
našich vozů a v případě potřeby jej lze schovat. K dispozici
ve dvou variantách: z textilního materiálu Nubuck ve světlém
provedení Blond nebo z měkkého vlněného materiálu v tmavém odstínu Charcoal.
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Dětský podsedák s opěrkou zad, kůže / textil Nubuck (15–36 kg) Náš exkluzivní podsedák s čalouněním z pravé kůže a textilního materiálu Nubuck představuje bezpečný a pohodlný způsob pro cestování dětí ve věku 4 až 10 let, které jsou zajištěny bezpečnostním pásem vozu. Opěrku podsedáku lze naklonit do pohodlné polohy pro odpočinek. Dětský podsedák je k dispozici také s
čalouněním Wooltextile.

VÍCE INFORMACÍ O NAŠEM PŘÍSLUŠENST VÍ NALE ZNE TE NA STR ÁNK ÁCH
ACCE SSORIE S.VOLVOCARS.COM/C S - C Z

Upozornění: Z důvodu možných změn technických parametrů provedených v době tisku tohoto dokumentu nemusí některé z informací uvedených v tomto letáku odpovídat skutečnosti. Některé
zde popsané nebo zobrazené vybavení může být dostupné pouze za příplatek. Před objednáním vozu si prosím vyžádejte od svého autorizovaného dealera 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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